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Formularz ofertowy -  
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2017/EFS 

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców: 

Nazwa (firma)/imię nazwisko…………………………………………………………… 

Adres ……………………………………………………………………………………………….. 

Adres do korespondencji …………………………………………………………………. 

Nr telefonu/nr faksu ………………………………………………………………………… 

Nr NIP (przedsiębiorca).....................................   Nr PESEL (osoba fizyczna)……….................…  

e-mail: ……………………………………………………………………………………… 

osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy: ……………………………………………. 

ZAMAWIAJĄCY:  
Victoria Center Piotr Kolber 
ul. Spacerowa 8 
32-040 Wrząsowice 

Nawiązując do Zapytania ofertowego na prace adaptacyjne na potrzeby uruchomienia żłobka 
przy ul. Kraśnik 114 we Wrząsowicach składamy następującą ofertę na wykonanie przedmiotu 
niniejszego zapytania: 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu wymienione w pkt. 8 Zapytania 
ofertowego, tj:  

Kryterium: Opis spełnienia kryterium (proszę 

dokładnie opisać spełnienie kryterium)

Wykonawca posiada doświadczenie  
w realizacji podobnych przedsięwzięć tj. prac 
budowlanych i adaptacyjnych dotyczących 
tworzenia miejsc opieki nad dziećmi, 
przedszkoli, szkół lub innych instytucji, w 
których wymagane było spełnienie przepisów 
przeciw-pożarowych lub sanepidu

Proszę opisać spełnienie kryterium (w punktach) 

w następujący sposób: 
- wykonywana usługa (wraz z datą) 
- nazwa inwestora,  
- zakres prac,

Wykonawca dysponuje na dzień złożenia oferty 
osobami zdolnymi do wykonania zmówienia  
w terminie do 10.02.2018 r.   

Oświadczenie Wykonawcy  

……………………………………. 

data, podpis

Wy k o n a w c a z n a j d u j e s i ę w s y t u a c j i 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie niniejszego zamówienia

Oświadczenie Wykonawcy  

……………………………………. 

data, podpis
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2. Oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę: 

3. Oświadczam, że uwzględniona w cenie stawka podatku VAT jest zgodna z przepisami Ustawy 
z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 710 z 
późn. zm.). 

4. Oświadczam, że zapoznaliśmy się Zapytaniem i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy 
konieczne informacje do przygotowania oferty oraz, że spełniamy wymogi określone w 
Zapytaniu. 

5. Oświadczam, że uważamy się za związanych ofertą przez przez 30 dni. 
6. Przedmiot zamówienia zamierzam wykonać: 

a)*siłami własnymi, 
b)*siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w zakresie wykazanym poniżej: 

1)………………………………..……………………... 
7. Zobowiązuję się w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy  

w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym. 

8. Oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 
powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:   
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

Miejscowość, data: ………………………………….…… 

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

czytelny/e podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych  
do składania oświadczeń woli w  imieniu Wykonawcy

Wykonawca obejmie gwarancją przedmiot 
mniejszego zamówienia 

Oświadczenie Wykonawcy o okresie gwarancji  

……………………………………. 

data, podpis

Lp. Nazwa Całkowita cena 
oferty netto

Całkowita cena 
oferty brutto

1. Deklarowana cena za wykonanie przedmiotu 
zamówienia w zł. 

Zadeklarowana cena brutto (słownie) w zł:


