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Znak : Ip.7013.03.2022                                  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  

dla zamówienia  

o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 zł 

 

 

Dane dotyczące wykonawcy 

Nazwa........................................................................................................................................................ 

Adres........................................................................................................................................................ 

NIP. ………………………………………………………………………………………...…………… 

REGON........................................................................................................................ ............................. 

KRS(jeżeli posiada) ............................................................................................................................. .... 

Telefon...................................................................................................................................................... 

Adres poczty elektronicznej...................................................................................................................... 

Numer rachunku bankowego oraz nazwa banku...................................................................................... 

Osoba do kontaktu............................................................................................................ ........................ 

 

Dane dotyczące zamawiającego 

Gmina Komańcza 

38-543 Komańcza 166 

 

Zobowiązania wykonawcy: 

Nawiązując do zapytania ofertowego polegającego na realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej 

do gruntów rolnych w obrębie Osławica dz. o nr ewid. 26/13, 26/17”. 

 

oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 

 

CENA  OFERTY: 

cena netto:   ........................................................ zł  

podatek VAT ........................................................ zł 

cena brutto ........................................................ zł 

(słownie: ........................................................................................................................................) 

 

Cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia,   

np. upusty czy rabaty. Niedopuszczalne jest przy podawaniu ceny wprowadzanie zapisów typu : 

"na podane ceny udzielam 10% rabatu". Tak podany zapis nie będzie uwzględniony przez Zamawiającego przy 

ocenie ofert. 

 

Wykonawca oświadcza, że: 

 

1) Wykona zamówienie w terminie: do dnia 30 września 2022 roku. 

2) zapoznał się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz akceptuje warunki w 

nim zawarte; 

3) zapoznał się ze wzorem umowy i zobowiązuje się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia 
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umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

4) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w ramach prowadzonej działalności do wykonania 

zamówienia; 

5) uważa się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do złożenia 

oferty; 

6) wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

7) w przypadku wyboru jego oferty udzieli Zamawiającemu gwarancję na zrealizowany przedmiot 

umowy: 

-  24 miesięcy od dnia odebrania przez  Zamawiającego podpisania (bez uwag) protokołu odbioru 

końcowego. 

 

Dokumenty: 

(Dokumenty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę). 

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam : 

 Kosztorys ofertowy 

 

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

 

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

 

  

 

 

 

.............................................dnia .....................        

_________________________________ 

(imię i nazwisko)  

podpis uprawnionego przedstawiciela 

wykonawcy  

 

 

 


