
 
 

Załącznik nr 1 

 

 

……..………………… 

  /pieczęć wykonawcy/ 

 

FORMULARZ  OFERTY  
 

Ja/My, niżej podpisany/i  .............................................................................................. 

 

działając w imieniu i na rzecz: ….…………………………………………………………… 

                                                                                                                                                    

………..……………………………………………………………………………………… 

           /adres siedziby wykonawcy/ 

 

REGON.................................................Nr NIP............................................................. 

 

Nr konta bankowego:..................................................................................................... 

 

Nr tel.............................................................Nr faksu.................................................... 

 

e-mail............................................................................................................................. 

 

w odpowiedzi na zaproszenie do złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji 

projektowej dla zadania  Opracowanie projektu adaptacji części pomieszczeń Szkoły 

Podstawowej w Dobrowodzie na Przedszkole w ramach zadnia budżetowego „Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój” 

 

składam/y niniejszą ofertę. 

 

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i zgodnie z 

warunkami płatności określonymi w projekcie umowy za cenę: 

 

Lp Nazwa robót Wartość robót 

Netto Podatek VAT Brutto 

1. Dokumentacja projektowa (budowlano-

wykonawcza i kosztorysowa wraz z 

koniecznymi uzgodnieniami 

projektowymi) dot. zadania pn.: 

Opracowanie projektu adaptacji części 

pomieszczeń Szkoły Podstawowej w 

Dobrowodzie na Przedszkole   

   

 

                  Razem: 

   

Słownie brutto:  

 
 

2.  Składam/y niniejszą ofertę w imieniu własnym/jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o  

udzielenie zamówienia*. 

3.  Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie:  12 tygodni od dnia 

podpisania umowy.     



4.  Oświadczam/y, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

5. Oświadczam/y, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 

umowy wg projektu umowy (załącznika nr 2) oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

6.  Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji 

zamówienia w części  ........................................................................................................... 

7. Oferujemy udzielenie gwarancji (na prace projektowe): od dnia odbioru końcowego 

dokumentacji projektowej do dnia odbioru końcowego robót budowlano-montażowych 

wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem umowy. Gwarancja jakości 

obowiązywać będzie nie dłużej niż w okresie do 3 lat od dnia odbioru końcowego 

dokumentacji będącej przedmiotem umowy. 
Okres rękojmi będzie równy okresowi gwarancji. 

8. Oświadczamy, że przed złożeniem Oferty dokonaliśmy oględzin terenu objętego zadaniem 

 i zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia w terenie. 

 

Na ofertę składają się: 

 

l....................................................................................................................................... 

 

2...................................................................................................................................... 

 

3...................................................................................................................................... 

 

 

………………………….., dnia …………… r. 

 

                                                                    

 

 

 

                                                                         …………………………………………….. 

                                                                           /pieczęć i podpis/y osób uprawnionych do  

                                                                         reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika/ 

*niepotrzebne skreślić         

 
 
 
 
 
 
 

 


