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     ZAŁĄCZNIK NR 1 
Do zapytania ofertowego 

 

……………………………………………                                                   ………………. dnia …………………………………………                                                    

……………………………………………                                                                                                      
 (Nazwa, adres, nr tel. wykonawcy lub  
  pieczęć firmowa) 
 

FORMULARZ   OFERTOWY 

Dotyczy: ,,Budowa i rozbudowa punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej   
                       poprzez montaż elementów małej architektury oraz remont ciągu pieszego na terenie  
                       miejscowości Węgorzewo i Ogonki”.                          
 

Ja/My niżej podpisani   

1) …………………………………………………………………………  

2) ………………………………………………………………………… 
(imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 

działając w imieniu i na rzecz: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………  (pełna nazwa i adres firmy) 

Numer telefonu: ………………………………..  Numer faksu: …………………………………… 

Numer REGON: ……………………………..  Numer NIP:  ………………………                   

 

Nawiązując do zapytania z dnia 06.09.2019r. na zamówienie publiczne wykonania zadania 
inwestycyjnego pn.: ,,Budowa i rozbudowa punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej 
poprzez montaż elementów małej architektury oraz remont ciągu pieszego na terenie miejscowości 
Węgorzewo i Ogonki”,                          
 składam/y ofertę zgodnie z zapytaniem ofertowym i oświadczam/y, że:   

1. zapoznaliśmy się dokładnie z warunkami zawartymi w w/w zapytaniu ofertowym i uznajemy się 
za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania. 

2. Oferuję/emy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową brutto:           
 

Oferowana cena ryczałtowa brutto  całości zadania wynosi:   

Brutto (z podatkiem VAT): ........................... zł (brutto słownie: …….…...........................................         

………………………………………………………………………………………………………….) 
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3. Cena oferty obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia objęty dokumentacją i zawiera 

wszystkie łączne koszty związane z realizacją zamówienia. 

4. Zobowiązuję/emy się do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami podanymi w zapytaniu 

ofertowym. 

5. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert. 

6. Oświadczam/y, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy,  

w terminie i w miejscu ustalonym z Zamawiającym. 

7. Osobą upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia jest: 

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

 

 

 

 

…………………..     ……………………………………….. 

            Miejsce i data :               Pieczęć i podpis Wykonawcy/ów: 
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