
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 2019 r. poz. 

1843 ze zm.) na: „Wykonanie projektu budowy chodnika dla pieszych  

w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmigród – Kąty – Krempna - 

Świątkowa Mała – Grab - granica państwa od km 31+228 do km 31+789 strona prawa w m. 

Krempna – Kotań”. 

Ja/My, niżej podpisany/i, 

_______________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz: 

_______________________________________________________________________ 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zmówienia na kwotę: 

Cena netto: ………………………………………….zł 

( słownie: ……………………………………………………………………………………………) 

powiększona o podatek VAT w wysokości ...............%, tj. ..............................................................zł 

 

(słownie: .............................................................................................................................................) 

Cena brutto: …………………………………………zł  



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

Łączna cena brutto (z podatkiem VAT) wynosi ……………………….zł 

 

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

 

2. Przyjmuję/my do realizacji postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki. 

 

3. Oświadczam/y, 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. 

4. Przedmiot zamówienia wykonam/y w terminie do …………..2021 r. 

5. Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu  

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

6. Oświadczam/y, iż uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty 

wyznaczonej na składanie ofert. 

7. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy  

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia 

umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

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

           /miejscowość i data/                                                                       

 ...................................................................... 
/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

do podpisywania oferty/ 

 
 


