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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego  

 

Zamawiający: 

                                                                                              Gmina Kobylin 

Rynek Marszałka J.Piłsudskiego 1 

63 – 740 Kobylin 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Dane dotyczące Wykonawcy 

Osobą uprawnioną do reprezentacji jest / są: 

Czytelnie imię i nazwisko Stanowisko lub funkcja Podpis osoby 

uprawnionej 

   

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dla zadania pn.:  „Budowa sprawnościowego placu zabaw przy 
ul. Grobla w Kobylinie w ramach rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA)” 
oferuję realizację zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w zapytaniu 
ofertowym za cenę ryczałtowa: 

 Kwota Kwota słownie 

CENA OFEROWANA NETTO 

 

  

PODATEK VAT 23%   

 

CENA OFEROWANA BRUTTO 

 

  

Pełna nazwa i adres wykonawcy 

 

 

 

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do 

kontaktów z Zamawiającym: imię i 

nazwisko oraz nr tel.  

 

NIP  

Nr REGON  

Telefon / fax  

Adres e-mail   
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Deklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji na roboty budowlane będące 

przedmiotem zamówienia wynosi: (nie mniej niż 24 miesiące, nie więcej niż 48  miesięcy): 

………………………………………………………… 
 

 
1. Zamówienie zrealizuję/my własnymi siłami/ z wykorzystaniem zasobów innych 

podmiotów/ z udziałem Podwykonawców * w części dotyczącej (* niepotrzebne skreślić): 

Lp. 
Rodzaj i zakres powierzonej  

części zamówienia 
 

Wartość brutto 

1   

2   

 

2. Oświadczenia Wykonawcy: 

1) Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i  nie wnoszę do niego  
zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązuję 
się spełnić wszystkie wymagania Zamawiającego wymienione w zapytaniu i we 
wszystkich załącznikach do niego. 

2) Oświadczam, że załączony do zapytania ofertowego projekt umowy został przeze mnie 
zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do 
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

3) Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone 
w zapytaniu ofertowym. 

4) Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny 
z warunkami i wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach 
do niego. 
 

3. Do oferty dołączono następujące oświadczenia/dokumenty : 
.................................................................................................................................................... 

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

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

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

 

 

 

…….………………., dnia ……..…….……. r.  
(miejscowość) 
             …......................................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania 

świadczeń woli w imieniu Wykonawcy       

oraz pieczątka / pieczątki   


