
 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - wzór  

 

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

            (miejscowość, data)  

 

 

ZHP Chorągiew Dolnośląska  

Hufiec Powiatu Trzebnickiego 

ul. Wrocławska 12 

55-140 Żmigród 

 

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

(pieczęć Wykonawcy)  

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

NIP ……………………………. 

Fax: ……………………………. 

e-mail:…………………………….   

 

Znak sprawy: FZ.1/2018 

 

OFERTA 

na realizację zamówienia pn.  

„Przebudowa szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Cieszkowie wraz ze zmiana 

sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnicy na Harcówkę” 

oferuję wykonanie zamówienia : 

za cenę ryczałtową netto…………………………………. (słownie:…………………………), 

wraz z …. % podatkiem od towarów i usług, łącznie  

 

 
………………………zł, (słownie: .........................................................................................) 
 

 

1. Powyższa cena obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia określonego w 

zapytaniu ofertowym i Dokumentacji projektowej. Zakres prac przewidzianych do wykonania 

jest zgodny z zakresem robót wskazanym w ww. dokumentach, z zastrzeżeniem rozdziału 

XIII ust. 3 zapytania ofertowego.  

2. Zamówienie wykonam w terminie do dnia ……………………………………..r.  

3. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami do niego, 

nie wnoszę do nich zastrzeżeń i przyjmuję warunki w nich zawarte oraz zdobyłem konieczne 

informacje, potrzebne do właściwego sporządzenia oferty i wykonania zamówienia.  



4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 

zapytaniu ofertowym, tj. 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 

 

5. Oświadczam, że zawarty w zapytaniu ofertowym wzór umowy (załącznik nr 5 do 

zapytania) został przeze mnie zaakceptowany, nie wnoszę, co do niego zastrzeżeń i 

zobowiązuję się, w przypadku wybrania mojej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych 

w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

6. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu wskazane w zapytaniu 

ofertowym oraz nie podlegam wykluczeniu z udziału w niniejszym postępowaniu na 

mocy art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

7. Oświadczam, że udzielam ……… miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty 

budowlane, licząc od dnia odbioru końcowego robót.  

8. Akceptuję 30 dniowy termin płatności faktur.  

11. Wykaz robót, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom:  

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

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

 

Informacje dotyczące podwykonawcy (zarejestrowana nazwa/ imię i nazwisko (firma) i adres 

Wykonawcy z tel., fax-em, e-mail, NIP, Regon, nr w KRS- jeśli dotyczy) 

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

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

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

 

Integralną częścią oferty są następujące załączniki: 

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

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

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

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

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

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

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

…………………  

Zastrzegam / nie zastrzegam1, w odniesieniu do części informacji zawartych w ofercie, że nie 

mogą być one udostępniane, ponieważ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżeniu 

podlegają następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji2: 

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

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

........ 

Uzasadnienie:.............................................................................................................................

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

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

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

 

       ………………………………………… 
                                                                                     (podpis i  pieczątka wykonawcy) 

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślid 

2
 W przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zaleca się wymienid 

informacje zastrzeżone stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zabezpieczyd je zgodnie z postanowieniami 
zapytania ofertowego. 


