
 

Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego 

................................., dnia ............................ 

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

…………..……….…………… 

…………….……..…………… 

…………….………………….. 

Nazwa, adres, nr telefonu, e-mail wykonawcy 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez 
termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Chudku wraz z zamontowaniem pompy 
ciepła”, oferujemy wykonanie usługi objętej zapytaniem za cenę: 
     Cena netto: ..................................................... 
     Słownie: ………………............................................................................................ 
     Cena brutto: ................................................... 
     Słownie: .................................................................................................................. 
W podanej wyżej cenie uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotu 
zamówienia. 
1. Deklarujemy  wykonanie usługi w terminie do dnia 5 kwietnia 2016 r. 
2.  Termin płatności w dwóch etapach – każdorazowo 30 dni od daty otrzymania faktury. 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 
4. Zakres przewidzianej do wykonania dokumentacji obejmuje tematykę typową dla tego 

typu opracowań, wynikającą z obowiązujących przepisów, która zapewni uzyskanie 
wymaganego przepisami pozwolenia lub zgłoszenia budowlanego i wykonanie zadania. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni. 
6. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:  
     (wymienione w kolejności ujętej w pkt.6, ppkt 6.2 Zapytania ofertowego) 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
 

                                                                                     ……………………………………… 
                                                                                                      podpis i pieczątka 
                                                                             upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 



 

Załącznik nr 2 
do zapytania ofertowego 

................................., dnia ............................ 

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

…………..……….…………… 

…………….……..…………… 

…………….………………….. 

Nazwa, adres, nr telefonu, e-mail wykonawcy 

 
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu * 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu pn. „Poprawa efektywności 
energetycznej poprzez termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Chudku wraz z 
zamontowaniem pompy ciepła”, w imieniu reprezentowanego przeze mnie wykonawcy 
oświadczam, że: 
1. Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z 

wymogami ustawowymi, 
2. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i 

techniczny do wykonania zamówienia, 
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 
 
 
 
……………………………………………    …………………………………………………… 
Miejsce i data                                                                                        
                                                                                            (imię, nazwisko, podpis, pieczątka)* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy 
lub we właściwym upoważnieniu. 


