
Załącznik nr 1   
………………………………………           
/miejscowość i data/ 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

Oferta na postępowanie 4/TR/2017  
 

 
FORMULARZ OFERTY 

 
W odpowiedzi  na  ogłoszenie  w Zapytaniu o ofertę na zadanie pn.: 
Budowa preizolowanej rozdzielczej sieci ciepłowniczej od trójnika T3/2 na sieci 2 x DN150 do budynków 
w rejonie ul. Saperów, ul. Parkowej i ul. Kościelnej w Świdnicy wraz z przyłączeniami do pomieszczeń 
węzłów cieplnych. 

  
 

SKŁADAM(-Y) OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Zapytaniu 
ofertowym: 
 
1. Nazwa /imię i nazwisko: 
 

........................................................................................................................ 
 
2. Siedziba /adres zamieszkania: 
 

....................................................................................................................... 
 
REGON: ....................................                         NIP: ............................................. 
Numer telefonu:.........................                          fax:............................................... 
e-mail........................................ 

 
3. OFERUJĘ(-MY) wykonanie przedmiotu zamówienia wskazanego w Zapytaniu ofertowym za cenę 

ryczałtową : 
wartość netto      .............................................zł  
(słownie złotych.................................................................................................................................) 
podatek VAT w wysokości   23% tj.         ..................................... zł 
(słownie złotych......................................................................................................................................) 
wartość brutto      .......................................... zł  
(słownie złotych......................................................................................................................................) 

4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 
uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. 

5. ZOBOWIĄZUJEMY się dotrzymania terminu wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Zapytaniem 
ofertowym. 

6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się i akceptujemy treść projektu umowy wraz z jej załącznikami. 
7. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA zamierzamy wykonać samodzielnie/ przy udziale podwykonawców* 
 

…………………………………….………………………………………………………………… 
(część zamówienia, której Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy) 

…………………………………….………………………………………………………………… 
 (część zamówienia, której Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy) 

8. OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni. 
9. UDZIELAMY 60 miesięcznej gwarancji jakości w tym, na wbudowane gotowe urządzenia oraz rękojmi za 

wady na wykonany przedmiot zamówienia. 
10. OFEROWANE warunki płatności tj.: płatność przelewem w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia faktury 

Zamawiającemu -  przyjmujemy. 



11. ZOBOWIĄZUJEMY się w przypadku przyznania zamówienia naszej firmie, do zawarcia umowy  
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

12. OFERTA została złożona na …….…...… stronach, kolejno ponumerowanych od 1 do nr ………..…. . 
13. INFORMUJEMY, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od …….. do …….. stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako 
takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania. 

14. OŚWIADCZAMY, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe. 
15. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

oferowanej ceny brutto, określonej w pkt. 3 oferty w formie …………………………. 
16. WADIUM  wniesiono w formie: …………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 ……………..………………………………… 
                              (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do 
                                                                                                                                     reprezentowania Wykonawcy) 
Miejscowość i data ……………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Niepotrzebne skreślić, 
** Minimalny okres gwarancji jakości - 60 miesięcy, 

 


