
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. na:  

 

„Remont drogi Myscowa – Bucznik dz. ewid. 927, 926, 925, 924, 922/1, 922/2 w Myscowej w km 

2+520 – 3+490” 

 

 

Ja/My, niżej podpisany/podpisani,  

_______________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz:  

_______________________________________________________________________  

 

 Oferuję/Oferujemy  wykonanie zamówienia za cenę netto: …………….……………………. zł. 

Obowiązujący podatek VAT: ……. % - ………………………………………………...…….. zł. 

Cena brutto: …………………………………………………………………………………… zł. 

Słownie: …………………………………………………………………………………………... 

 Termin realizacji zamówienia   …………………..  r. 

 Przyjmuję/Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym 

warunki. 

 Oświadczam/Oświadczamy, iż: 

a) posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień; 

b) posiadam/my wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 

c) dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 



d) uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc 

od daty wyznaczonej na składanie ofert.  

 Oświadczam/oświadczamy, iż prowadzę/prowadzimy działalność gospodarczą o numerze 

identyfikacyjnym NIP:  ....................................................... 

 Oświadczam/oświadczamy, iż nie prowadzę/nie prowadzimy działalności gospodarczej  

i nie jestem/nie jesteśmy płatnikiem podatku od towarów i usług.  

 Oświadczam/oświadczamy że zapoznałem się/zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego 

znak: ………… oraz z  postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązuję się/ 

zobowiązujemy się, w przypadku wyboru mojej/naszej oferty jako najkorzystniejszej, do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 Oświadczam/oświadczamy, że składający ofertę daje gwarancję wdrożenia odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie powierzonych przez Zamawiającego 

danych osób fizycznych, spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE i chroniło prawa osób, których dane dotyczą 
 

 

 

 

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

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

/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

do podpisywania oferty/ 

 

 

 

*niewłaściwe skreślić 

 

 

 


