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FORMULARZ OFERTY 

...................................................... 
(miejscowość, data) 

 
WYKONAWCA  
 
.............................................................................. 
 
.............................................................................. 

(NAZWA FIRMY, IMIĘ, NAZWISKO, ADRES) 
 

TELEFON/FAX...................................................... 
 
E-MAIL................................................................... 
 
 
 

 
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na roboty budowlane  w 
Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” 
Oferuję/my  wykonanie roboty budowlanej w ramach projektu " Edukacyjne SOS-podniesienie jakości kształcenia 
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym 
 w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi”,  zgodnie z Przedmiarem Robót oraz 
kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiarów,  
za cenę: 

 
cena oferty brutto zł…………………………………………………………………… 

słownie:…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

cena  oferty netto zł…………………………………………………………………… 

słownie:…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

podatek VAT zł…………………………………………………………………………….. 

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

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

 
Okres gwarancji jakości (wyrażony w liczbie miesięcy:……………. miesięcy. 

 

Okres gwarancji należy określić przez wskazanie liczy całkowitej od 24 miesięcy do 60 miesięcy. 
 
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2017 r. 
 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam/y, że: 

1) Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść zapytania ofertowego wraz 
z załącznikami; 
2) W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy warunki umowy na wykonanie zamówienia, 
w tym warunki płatności, 
3) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej 
w terminie: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Młodzieżowy Ośrodek 
Socjoterapii "SOS" nr 1 
ul. Wapienna 24a a  
91-087 Łódź 
tel.42 651-43-34 
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4) ) gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego, wyjaśnieniami oraz 

wprowadzonymi zmianami, 

5) Uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty, 
6) Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
7) Zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 
zgodnie z niniejsza ofertą, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.   
 
 
Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 

Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy 
………………………………nr kontaktowy………………… faks………………………  
 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: 

Nazwisko i imię…………………………………………………………………………………….. 
Stanowisko………………………………………………………………………………………….. 
Telefon…………………………………. Faks…………………………………………………… 
Zakres

*
 

- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
- do zawarcia umowy 
 
Informacja o powstaniu obowiązku podatkowego: 

Wykonawca informuje, iż wybór jego oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego 
u Zamawiającego. 
Należy wskazać nazwę (rodzaj) towarów, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz 
wskazać ich wartość bez kwoty podatku (wypełnić jeśli dotyczy) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zastrzeżenie Wykonawcy: 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Inne informacje Wykonawcy: 

1)  Ofertę niniejszą składam na ………… kolejno ponumerowanych stronach. 
2) Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na poniższy 
adres…………………………………………………………………………………………………………………………… 
nr telefonu……………………………………… 
nr faksu………………………………………… 
e-mail………………………………………… 
 
3) Wraz z ofertą składam następujące oświadczenia i dokumenty 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
…………………………… 
    miejscowość i data  
                                                                                                …………………………………….. 
                                                                                                pieczątka i podpis Wykonawcy lub  
                                                                                             osoby uprawnionej do reprezentowania 
                                                                                                               Wykonawcy
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