
 

  

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

 
Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego 

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

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

NIP**): .................................................... 

REGON**):.............................................                

tel.**): .....................................................                 

fax**): .....................................................                 

adres e – mail**): ....................................  

               

FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY  

  

Zamawiający: 

           Gmina Krempna  

           38-232 Krempna 85 

            

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ..................................r. prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 

8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579/ na:  

 

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krempna poprzez budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków – etap II oraz przebudowę stacji uzdatniania wody”. 

 
Ja/My, niżej podpisany/i, 

_______________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz: 

_______________________________________________________________________  

 Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:   

 

Brutto: ___________________ zł 

/słownie brutto/ ______________________________________________________________ 

W tym …………………. zł brutto za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla 

1 sztuki przydomowej oczyszczalni ścieków. 



 

  

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

 

 Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie wymaganym 

w zapytaniu ofertowym. 

 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu 

ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń. 

 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, modyfikacjami oraz 

odpowiedziami na zapytania (jeśli miały miejsce) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 

 Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty 

i wykonania zamówienia. 

 Oświadczamy, że udzielimy wszelkich możliwych wyjaśnień dotyczących złożonej przez nas 

oferty, jak również poinformujemy o jakichkolwiek zmianach sytuacji przedstawionej 

w dokumentach załączonych do oferty  w okresie związania ofertą. 

 Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy i zobowiązujemy się w przypadku wybrania 

naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego na 

warunkach określonych w projekcie umowy. 

 Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc 

od daty wyznaczonej na składanie ofert.  

 

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

           miejscowość i data                                                                      ................................. ................................................. 

/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

do podpisywania oferty/ 

 


