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Zał. Nr 1 Formularz cenowo - ofertowy 

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

(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.:  

 

„Budowa małej ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w m. Kotań – Gmina 

Krempna”. 

Składam(y) niniejszą ofertę: 

 

KRYTERIUM: CENA 

I. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę w wysokości: …………………………….zł brutto 

(słownie: …………............……………………………………….………………………………………/100),  

w tym podatek VAT w wysokości: ….… %, co stanowi kwotę ………………….……………………zł 

(słownie:  ……………………………………………………………………….…………………….…../100) 

Wartość usługi bez podatku VAT wynosi: …………………………………..…………..…………. zł netto 

(słownie:……………………..……………………………………………………………………………100.). 

 

KRYTERIUM: OKRES GWARANCJI  

Tabela dotycząca okresu gwarancji oferowanego przez Wykonawcę 

Okres gwarancji równy: 36 miesięcy – 0 pkt. 

Okres gwarancji równy: 48 miesięcy – 10 pkt. 

Okres gwarancji równy: 60 miesięcy – 20 pkt. 

                                          

                                            

                                          

 

                                          

*zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem „x” 
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Zamówienie wykonam/-my samodzielnie/ zamówienie powierzę/-my podwykonawcom* (* niepotrzebne skreślić): 

a) Firma Podwykonawcy: …………………………………………………………………..………………. 

- w następującym zakresie: 

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

b) Firma Podwykonawcy: …………………………………………………………………..………………. 

- w następującym zakresie: 

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

c) Firma Podwykonawcy: …………………………………………………………………..……. ………… 

 - w następującym zakresie: 

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

(* niepotrzebne skreślić), 

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

1.  Zapoznałem(liśmy się) z treścią Zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia, 

2.  Gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią Zapytania, ewentualnymi  

      wyjaśnieniami oraz modyfikacjami, 

3.  Niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

4.  W przypadku uznania mojej (naszej) oferty  za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję(my) się  

     podpisać w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

5. Zamówienie wykonam w terminie określonym w Zapytaniu. 

 

 

III.   Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

 

1.…………………………………………………………………………………………………………………… 

2.…………………………………………………………………………………………………………………… 

3.…………………………………………………………………………………………………………………… 

4.…………………………………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………….……………………………………………………………………………… 

6.……………………………………………………………………………………………………………………. 

7……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

   (miejscowość i data)         podpis osoby uprawnionej ze Strony wykonawcy 


