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Załącznik 1 do zapytania ofertowego 
 

OFERTA 
 
Firma  
 
.................................................................................................................................................... 

 (nazwa i adres wykonawcy) 

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

 (NIP, REGON, nr tel/faksu, e-mail) 

 
odpowiadając na zapytanie ofertowe składa ofertę na: 
 

Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn.: Budowa sieci 

wodociągowej w miejscowości Męcina Mała. 

 
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w całości za cenę: 

 
kwota netto ………………………………………………zł  

 
podatek VAT…….… %, tj. ………..…….…….……… zł 

 
cena brutto .............................................................. zł 
 
(słownie:...........................................................................................................................), 

 
2. Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i warunkami zawartymi 

w zapytaniu ofertowym oraz wzorem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 

3. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 
Zamawiającego zawarte w zapytaniu ofertowym. 

4. Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam w terminie maksymalnie do dnia                        
29.10.2021 r. 

5. Informuję, że w celu wykazania spełnienia w/w warunków polegam na zasobach 
następującego podmiotu*: 

a) ………………………………………………………………………………………… , 
b) ………………………………………………………………………………………… , 
c) ………………………………….……………………………………………………... . 
*Jeżeli nie polegano na zasobach innych podmiotów nalży skreślić lub wpisać „nie dotyczy” 

6. Oświadczam, że posiadam warunki ekonomiczne, finansowe, techniczne i zawodowe 
gwarantujące prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 

7. Oświadcza, że jeżeli moja oferta zostanie wybrana, zobowiązuję się do zawarcia umowy 
na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego. Uważam się za związanego niniejszą ofertą  przez okres 30 dni od 
upływu terminu składania ofert. 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 
str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
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pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu – jeżeli dotyczy. 

9. Osobą do kontaktu z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zamówienia jest: 

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

tel. ......................................... e-mail .................................................................................. 

 

Integralną część oferty stanowią załączniki: 

1. ........................................................                      

2. ........................................................                      

3. ........................................................                      

4. ........................................................                      

 

 

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

                miejscowość, data                  pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do  
                                                reprezentowania  Wykonawcy        

 


