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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz oferty  

 

OFERTA 

Zamawiający: 

Nabywca:  POWIAT OSTRÓDZKI  

UL. JANA III SOBIESKIEGO 5, 14-100 OSTRÓDA 

Odbiorca: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. S. PETŐFI  

UL. SPORTOWA 1, 14-100 OSTRÓDA  

 

W odpowiedzi na przekazane zapytanie ofertowe na Dostawę i montaż drzwi wewnętrznych  

my, niżej podpisani: 

 

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

działając w imieniu i na rzecz: 

 

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

nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie 

podać należy nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy do nich 

żadnych zastrzeżeń. 

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową w wysokości 

……….…………………zł brutto, (słownie: ……..…… złotych 00/100), w tym podatek VAT: 

………………. zł (słownie: …………. złotych 00/100). 

4. Szczegółowa kalkulacja cenowa: 

Oferowane drzwi wewnętrzne zgodnie z 

ppkt 1.6 zapytania ofertowego 

Ilość 

(szt.) 
 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość brutto 

drzwi wewnętrzne zgodnie z ppkt 1.6 

zapytania ofertowego 
13   

drzwi wewnętrzne zgodnie z ppkt 1.6 

zapytania ofertowego 
2   

usługa zgodnie z ppkt 1.7 zapytania 

ofertowego 
   

 

5. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia do dnia 31 sierpnia 2021 r. 

6. Udzielamy gwarancji na okres 24, 36, 48, 60, 72 miesięcy1 liczony od daty podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez uwag (w przypadku braku zastrzeżeń) lub 

protokołu usunięcia. 

7. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie: 

                                                           
1 Zaznaczyć właściwy okres gwarancji 
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L.p. 
Nazwa i przedmiot 

zamówienia 

Opis prac wykonanych w 

ramach zamówienia 

potwierdzających 

spełnianie wymagań 

Zamawiającego 

Wartość 

zamówienia 

(brutto) 

Okres 

wykonywania 

zamówienia 

Nazwa i adres 

zlecającego 

zamówienie 

1      

2      

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że zamówienie/prace zostały wykonane należycie 

Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji doświadczania wykonawcy poprzez kontakt z podmiotami, na rzecz 

których wykonywana była deklarowana przez wykonawcę dostawa/usługa 

8. Oświadczamy, że oferowane drzwi są nowe, odpowiadają standardom jakościowym i technicznym, 

wynikającym z ich przeznaczenia i funkcji oraz, że są wolne od wad fizycznych i prawnych. 

9. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w istotnych postanowieniach 

umowy stanowiących załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapisami istotnych postanowień umownych i zobowiązujemy 

się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach 

określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do: 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………….. 

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

Telefon: ………………………………….. Faks: ………………………………….. 

Adres e-mail: ………………………………………………………………………… 

13. Do oferty załączamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

13.1. ……………………………………………., 

13.2. …………………………………………….., 

13.3. …………………………………………….. 

 

……………….………….., dn. ……………………..                   

……………………………… 

                              (podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 


