
         ZAŁĄCZNIK  NR 1 

Rk  271.3.2012 

 

Nazwa i adres firmy                                                                        Data  .................... 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
 

1. Przedmiot  zamówienia: 

 

Zakup wyposażenia w celu organizowania imprez kulturalnych w miejscowości 

Sadkowice - sceny, zadaszenia i krzeseł 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa.................................................................................................................... 

Siedziba................................................................................................................. 

Nr telefonu/faks...................................................................................................... 

nr NIP...................................................................................................................... 

nr REGON............................................................................................................... 

 

Dane dotyczące Zamawiającego 

Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A 

96-206 Sadkowice 

 

Oferujemy realizację zamówienia  za wynagrodzeniem  

 

w kwocie.............................................................zł brutto 

 

(słownie kwota brutto:........................................................................................ 

Sposób wyliczenia: 

cena netto...........................................................................................................zł  

należny podatek VAT.......................................................................................................zł 

 

Cena oferty ma charakter ryczałtowy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy określonego w niniejszej umowie i w dokumentacji przetargowej, jak 

również nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania.   

W cenie ryczałtowej brutto mieści się całkowity koszt kompletnego wykonania zadania 

stanowiącego przedmiot zamówienia w tym również wszelkie inne koszty towarzyszące nie 

ujęte w dokumentacji przetargowej, a niezbędne do wykonania zadania. 

 

2. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania      
    zamówienia.  

 

3. Oferujemy wykonanie usług stanowiących przedmiot zamówienia, w terminie do   

15 sierpnia 2012 r.  

 



4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się że specyfikacją istotnych warunków zamówienia i  

nie wnosimy do  niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. Zdobyliśmy 

wszelkie konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty. 

 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

6. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia 

i szczegółowe warunki umowne zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w 

przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

 

7. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty ponosimy odpowiedzialność za 

wszystkie dostawy wykonane w ramach  umowy i odpowiadamy w całości za ewentualne 

wady dostarczonego wyposażenia. 

 

8.  Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom: 

 

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

............................................................................................................................................. 
(Jeżeli Wykonawca nie wypełni niniejszego punktu 8 to oznacza, że zadanie wykona 

samodzielnie). 

 

9. Udzielamy gwarancji na cały przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy od dnia odbioru 

kompletnego przedmiotu zamówienia. 

 

10. Załącznikami do niniejszej oferty są : 
 
     

1. ................................................. 
 
2. ................................................. 

 
3. .................................................                                                                                      

 
4. ................................................. 

   
5. ................................................. 
  
6. ................................................. 

 

7. .................................................              
 
 .................................. 

   podpis osób uprawnionych 

 do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 


