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Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ OFERTY 

złożonej w odpowiedzi na Zapytanie o cenę  nr 01/08/2018 – 10.1.1 z dnia  23.08.2018 roku 

dot. dostawy wyposażania i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu w celu 

adaptacji powierzchni na potrzeby punktu przedszkolnego, w ramach projektu „Tworzenie nowych 

miejsc wychowania przedszkolnego w Złotoryi” 

 

I. DANE OFERENTA: 

Nazwa firmy  

 

NIP  

 

Adres  

 

Telefon  

 

E-mail  

 

Osoba do 

kontaktu 

 

 

 

 

II. WARUNKI OFERTY: 

Oferuję realizację zamówienia zgodnie z zapytaniem za łączną cenę: 

 

……………………….. zł brutto (słownie ……………………………..…………………………………………………….); 

 

Wykaz szczegółowych cen:  

 
a) w ramach adaptacji sal: 

 posadzka z paneli podłogowych z atestem Cfls1, pianka pod panele, listwy przyścienne – 
powierzchnia 80 m2; 
cena za metr: ……………….………. zł brutto (słownie …………………………………………………..……………); 
cena łączna: ………………………….. zł brutto (słownie ……………………………..………………………………….); 
 
b) w ramach adaptacji toalety: 

 glazura 68m2: 
cena za metr: ……………….………. zł brutto (słownie …………………………………………………..……………); 
cena łączna: ………………………….. zł brutto (słownie ……………………………..………………………………….); 
 
• okna – 2 szt.: 
cena za sztukę: ……………….………. zł brutto (słownie …………………………………………………..…………); 
cena łączna: …………………..……….. zł brutto (słownie ……………………………….…………………………….); 
 
• drzwi – 4 szt.: 
cena za sztukę: ……………….………. zł brutto (słownie …………………………………………………..…………); 
cena łączna: …………………..……….. zł brutto (słownie ……………………………….…………………………….); 
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• oprawy na grzejniki – 5 szt.: 
cena za sztukę: ……………….………. zł brutto (słownie …………………………………………………..…………); 
cena łączna: …………………..……….. zł brutto (słownie ……………………………….…………………………….); 
 

 miski ustępowe – 3 szt.: 
cena za sztukę: ……………….………. zł brutto (słownie …………………………………………………..…………); 
cena łączna: …………………..……….. zł brutto (słownie ……………………………….…………………………….); 
 

 umywalki – 3 szt.: 
cena za sztukę: ……………….………. zł brutto (słownie …………………………………………………..…………); 
cena łączna: …………………..……….. zł brutto (słownie ……………………………….…………………………….). 
 

III. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami Zapytania o cenę i nie wnoszę do niego żadnych 

zastrzeżeń.  

2. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczam, ze nie jestem podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w 

imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

4. W przypadku wyboru oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

 

IV. DATA SPORZĄDZENIA OFERTY: …………………………… 

 

 

 

……………………………..……………………………………………. 

podpis i pieczęć osoby upoważnionej  

do reprezentowania Oferenta 

 
 


