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                                                                                                                                      Załącznik Nr 1 Wzór oferty 

 

                                                                                                                                      ……………………………………….. 
                                                                                                                                                 (miejscowość, data) 

 

Dane oferenta: 
 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 
(nazwa i adres siedziby głównej, dane kontaktowe) 

    

 

OFERTA 

W odpowiedzi na upublicznione zapytanie ofertowe z dnia …………….. r. przedkładamy ofertę 

na Kompleksowe prace adaptacyjne oraz utworzenie bezpiecznego placu zabaw wraz z 

wyposażeniem w ramach projektu pn. „u Wojtusia”  nr RPPK.07.04.00-18-0001/19 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego 2014-2020.  

Dotyczy części: …………   

1. Cena oferty za całość zamówienia (cenę oferty należy podać w formie ryczałtu):  

a. Cena netto: ……………………………………………………   

b. Podatek VAT:…………………………………………………  

c. Cena brutto: ………………………………………………….  

  

2. Czas realizacji (w dniach): …………… 

 

3. Okres gwarancji (w miesiącach): …………… 

  

4. Oświadczenia Wykonawcy:  

Oświadczam(y), że:  

a) posiadam(y) wymagane uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności 

lub czynności określonych w zapytaniu ofertowym; 
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b) dysponuję (emy) potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym;  

c) znajduję (emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym; 

d) zobowiązuję się do udzielenia minimum 60-miesięcznej gwarancji na roboty budowlane od 

momentu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia (potwierdzonego protokołem 

odbioru końcowego robót budowlanych) z wyłączeniem elementów przedmiotu zamówienia, 

dla których obowiązują odmienne okresy gwarancyjne; 

e) akceptuję/my w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte w „projekcie umowy” 

stanowiącym Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego oraz w przypadku wyboru niniejszej 

oferty do podpisania umowy w terminie i w miejscu określonym przez Zamawiającego; 

f) nie zalegam/my z opłacaniem podatków i innych opłat należnych skarbowi państwa; 

g) nie zalegam/my z opłacaniem składek oraz opłat na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. 

h) Oświadczam, że: cały zakres zamówienia wykonamy siłami własnymi*/część zamówienia w 

postaci*:    

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

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

zamierzamy powierzyć podwykonawcom, a pozostałą część zamówienia wykonamy siłami 

własnymi.   

i) Oświadczenia zawarte w niniejszej ofercie zostały złożone przez osobę uprawnioną 

(upoważnioną) do reprezentowania Wykonawcy. 

j) Kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych przez Zamawiającego zostały poświadczone  

za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną (upoważnioną) do reprezentowania 

Wykonawcy. 

k) Pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 k.k.) oświadczam, że oświadczenia i 

dokumenty składające się na niniejszą ofertę opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na 

dzień otwarcia ofert.   

Powyższa oferta obejmuje pełen zakres zamówienia przedstawiony w zapytaniu ofertowym.   

  

                                                                                          

                                                                                                                                  …………………………………………… 
                                                                                                                                         (pieczęć i podpis Wykonawcy) 

______________________  

*)  niepotrzebne skreślić  

**)  właściwe uzupełnić   


