
 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/20 

 

 

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

Pieczęć Oferenta                                                                                                       miejscowość, data 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Zamawiający:  

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego 

Ducha w Kadzidle, ul. Sportowa 3, 

 07-420 Kadzidło 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego nr 1/20 z dnia 27.07.2020 r. na: 

Ratunkowe prace remontowo - konserwatorskie zabytkowego ogrodzenia z końca XIX w. 

okalającego neobarokowy parafialny Kościół p.w. Świętego Ducha w Kadzidle 

 

Ja niżej podpisany 

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

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

imię/imiona i nazwisko/nazwiska uprawomocnionego przedstawiciela osoby 

 

działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

nazwa / firma 

REGON ……………………………………………….…..……………………………………………………………….…………………………  

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

Adres: Miejscowość: ……………………………………………………………………..…………………….…………………………….. 

kod:…………………….…………………………………………. ulica……………………………………………………….……………….. 

nr domu ……………………....………… nr lokalu …………………………..…….……… telefon 

…………………………………………………… e-mail ………………………………………………………………………………..  

Składam niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia. 



 

Oferuję realizacji zamówienia za cenę: ……………………………………………..………..….………………. zł netto, 

słownie ……………..…………………………………………..……..…………………………….…………..……… + podatek 

VAT ………………………………………………...……. % = ………………………………………………………… zł brutto 

słownie:……………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

Udzielam gwarancji na wykonane prace ……………………miesięcy 

(słownie:…………………………………………), liczone od dnia podpisania przez strony protokołu 

bezusterkowego odbioru końcowego robót 

 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, warunkami zamówienia i akceptuję w pełni i bez 

zastrzeżeń postanowienia zapytania dla niniejszego zamówienia.  

2. Posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem, co potwierdzają 

przedstawiają dokumenty stanowiące załącznik do Oferty.  

3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia.  

4. Oświadczam, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówień posiadają wymagane 

przepisami prawa uprawnienia. 

5. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

zamówienia.  

6. Posiadam opłaconą polisę OC odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody 

powstałe w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej – na sumę nie mniejszą niż 

100.000,00 zł (sto tysięcy złotych)  

7. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią umowy stanowiącą załącznik nr 4 zapytania ofertowego i 

w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w miejscu i terminie 

określonym przez Zamawiającego.  

8. Przedmiot zamówienia, którego dotyczy oferta wykonam w terminie. 

 9. Oświadczam, że integralną część oferty stanowią następujące załączniki: 

 1) Oświadczenie ustanawiające pełnomocnika – dotyczy / nie dotyczy (niepotrzebne skreślić)  

2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym  

3) Lista wykonanych zamówień wraz załącznikami  

4) Kopia umowy ubezpieczenia / polisy ubezpieczeniowej obejmującej odpowiedzialność cywilną i 

kontraktową. 

 

 …………………………………………………………..  

(podpis Oferenta) 


