
 

 

Załącznik nr 1  
Nr Z-11/A/18                          do zapytania ofertowego  
                             
  OFERTA WYKONAWCY  

 

1. Dane Wykonawcy: 

Nazwa 

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

adres 

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

NIP: ……………………… Regon: ………………..Nr KRS ………….……………………….,  

osoba upoważniona do reprezentowania firmy zgodnie z KRS 

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

osoba delegowana do rozmów i jej telefon oraz e-mail, 

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

 

2. Ogółem cena ofertowa na: „Wykonanie mozaiki upamiętniającej 

100-lecie odzyskania niepodległości” wynosi: 

  

1) cena netto……………………………………….…………………………..zł 

  

2) podatek VAT…………………………..………….…………..…………….zł 

  

3) cena brutto……………………………….………………………………….zł 

  

4) słownie cena brutto ................................................……........................................ 

 

3. GWARANCJA -  ………………………….. 

 

4. W realizacji przedmiotu zamówienia będą brali udział Podwykonawcy: TAK/NIE * 

Nazwa Podwykonawców, adres, NIP, REGON, zakres zadań: 

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

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



 

 

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

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

 

 

5. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY: 

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, informacjami 
określonymi w zapytaniu ofertowym wraz załącznikami i nie wnoszę zastrzeżeń. 

- Wyrażam zgodę na warunki określone w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami oraz 
wzorze umowy (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). 

- Zobowiązuję się do podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania 
ofertowego, w przypadku gdy moja oferta okaże się ofertą najkorzystniejszą. 

- Uznaję się związany niniejszą ofertą przez okres 14 dni licząc od ustalonego terminu 
składania ofert. 

 

 

Załączniki: 

1. Oświadczenie Wykonawcy, w którym stwierdza on, iż osoby które będą wykonywały 
przedmiot zamówienia określony w przedmiarze robót będą zatrudnione na podstawie 
umów o pracę lub zostaną z nimi zawarte stosowne umowy cywilnoprawne. 

2. Zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). 
3. Plastyczna koncepcja mozaiki z opisem wykonania. 

 

 

 
  ………………………………………    ….............................................. 
Miejscowość i data                                                       Pieczątka firmy 
       i podpis osoby upoważnionej 
 

 

*) niewłaściwe skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Przykładowy wzór 

 

 

 
……………………………………, ………………… 

                                                                                                                                     miejscowość                                                       data 

………………………………. 
                      Nazwa Wykonawcy 

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

 
………………………………. 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Oświadczam/y, że osoby które będą wykonywały przedmiot zamówienia będą zatrudnione na 
podstawie umów o pracę lub zostaną z nimi zawarte stosowne umowy cywilnoprawne. 
 
Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne                       
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. W przypadku zaistnienia 
zmiany niezwłocznie poinformuję Zamawiającego. 
 

 

 

       …………………………………. 

                       czytelny podpis Wykonawcy 

 

 
 


