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Stoszowice, .................................... 2021 r. 
(miejscowość i data) 
 

Dane Oferenta: 

Nazwa (firma) Wykonawcy: 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
Adres (siedziba) Wykonawcy: 
ul. ..................................., kod: ........................,miejscowość:............................ 
powiat: ......................................... województwo: ............................................ 
telefon: ............................................  faks: ........................................................... 
NIP: ...............................................  Regon: .........................................................   
e-mail: ............................................@.................................................................... 
Nr rachunku bankowego: ................................................................................. 
 

OFERTA 

Odpowiadając na skierowane zapytanie ofertowe dotyczące: 
„Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa dróg 
gminnych” 

 (nazwa zadania/określenie przedmiotu zamówienia) 
składam ofertę o następującej treści: 
 
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za wartość w wysokości:  
Cena netto:   ………………..…………………………………………………………………. 
Obowiązująca stawka podatku VAT: ………………….% 
Cena brutto: …………………………………………………………………………………... 
Słownie wartość oferty: ……………………………………………………………………… 
 
L.p.  Miejscowość, nr działek długość [km] Cena netto [zł] VAT [%] Cena brutto [zł]

1. Stoszowice, 118 0,06    
2. Stoszowice, 43; 28; 36 0,27    
3. Stoszowice, 21; 47; 36 0,06    
4. Budzów, 827; 829; 824 0,12    

5. Budzów, 685 0,045    

6. Budzów, 685; 696 0,1    

7. Budzów, 555 0,12    
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8. Mikołajów, 159; 13; 112/1 1,3    

9. Srebrna Góra, 459/14 0,08    
10. Srebrna Góra, 74 0,05    
11. Grodziszcze, 462/3; 413/2 0,05    

12. Grodziszcze, 448/3; 417; 
420/4 

0,16 
   

13. Przedborowa, 194/1; 194/2; 
664 0,04 

   

14. Przedborowa, 1188/21; 
1188/2 

0,12 
   

15. Przedborowa, 748/1; 749; 
Stoszowice, 695; 698 

0,86 
   

16. Stoszowice, 687 0,4    
17. Lutomierz, 427 0,115    
18. Lutomierz, 421 0,34    
 Razem 4,29    
 
2. Termin wykonania zamówienia: 
15 lutego 2021 r. 
3. Warunki płatności*: 
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy 
wskazany na fakturze w terminie 21 dni od daty otrzymania (daty wpływu) przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, do której powinien być 
załączony protokół, o którym mowa w §8 ust. 2 umowy podpisany przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego. 
4. Okres gwarancji i warunki gwarancji*: 
………………………..……………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………..…. 
5. Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego, w zapytaniu 

ofertowym, warunki w tym nie zgłaszam zastrzeżeń do wzorca umownego. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
6. Oświadczam, że: 
1) zapoznaliśmy się z projektem umowy*; 
2) zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez   

Zamawiającego*; 
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3) że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy  
i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia; 

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie 
zamówienia*; 

5) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem 
zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym 
umożliwiającym realizację zamówienia*; 

6) spełniam warunki udziału w postępowaniu i na każde żądanie Zamawiającego 
dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające 
prawdziwość każdej z kwestii zawartych  w oświadczeniu, wszystkie informacje 
są zgodne z prawdą*; 

7) …………………………………………………………………………………………….; 
8) …………………………………………………………………………………………….. 

 
7. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty 

są: 
1) …………………………………………………………………………………..…………. 
2) …………………………………………………………………………………………..…. 
3) …………………………………………………………………………………………..…. 
 

 

______________________ 

podpis osoby upoważnionej 

 
 
________ 
*niepotrzebne skreślić  


