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Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

 

 

..................................................................................      

     pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy    

 

 

FORMULARZ  OFERTY 

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

 

                                                                                                                                                    

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

/adres siedziby wykonawcy/ 

 

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

 

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

 

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

 

działając  w  imieniu  Wykonawcy*: 

.......................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................... 

 (nazwa /firma i dokładny adres Wykonawcy) 

 
* w przypadku składania oferty wspólnej - należy podać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie Studiów Wykonalności dla projektów:  

 

1. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”,                        

2. „Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w obszarze eko-

logicznego transportu i infrastruktury oświetleniowej”,                                                          

składam/y niniejszą ofertę 

 

1. Oświadczam/y, że oferuję/emy wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym 

warunkami zamówienia za cenę brutto …………………… zł , z podziałem kwoty na poszczególne 

projekty: 

 

Lp. Nazwa Projektu Kwota projektu netto/ brutto 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

2. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie – zgodnie z zapisami  § 2 ust.1-2 

wzoru umowy.  

3. Oświadczam/y, że: zamierzamy powierzyć do wykonania podwykonawcom następujące części 

zamówienia
**

 

Lp. Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę 
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**o ile dotyczy 

UWAGA: 

W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni powyższej tabeli, Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza 

wykonać całość zamówienia bez udziału podwykonawców. 

 

4. Jednocześnie oświadczam/y, że: 

a) uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert, 

b) spełniam/y warunki udziału w powyższym postępowaniu, 

c)      zapoznałem/liśmy się z warunkami zamówienia i przyjmuję/emy je bez zastrzeżeń, 

d) wzór umowy został przeze mnie/przez nas zaakceptowany i zobowiązuję/emy się w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i termi-

nie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

5. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: 

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

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

tel.: ………………..………..….….………….     faks: …………………..…………..……………. 

 

6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 

faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 kk).  

7. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

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

8. Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera .............. kolejno ponumerowanych stron. 

 

………………………….. 

      (Miejscowość, data)                        

                                                                                                   ........................................................................ 

(podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych 

     do reprezentowania Wykonawcy) 


