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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

                   ……………………….. 
                          Miejscowość i data 

 

      Nazwa i adres Oferenta 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

OFERTA 

 W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia …października 2018 r. dot. zakupu  

i dostawy wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych   

w ramach projektu pn. „Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy Dzikowiec 

współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, nr wniosku: WND-

RPPK.09.02.00-18-0078/17, oświadczam,  iż zgadzam się na wykonanie zamówienia wg 

warunków określonych w Zapytaniu ofertowym z dnia 17 października 2018 r. i oferuję 

następującą cenę  za realizację przedmiotu zamówienia: 

Cena ofertowa netto …………………………………………PLN  

Cena ofertowa brutto  ……………………………………….PLN 

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

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

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości …………% 

 

1. Oświadczamy, że: 

1) Termin zakończenia realizacji wykonania przedmiotu zamówienia: do 15 od dnia 

podpisania umowy. 

2) Udzielamy …….-miesięcznej gwarancji na dostarczone wyposażenie. 

3) Akceptujemy sposób i warunki płatności zgodnie z podanymi warunkami. 

4) Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym                     

i załącznikach i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 

5) Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia. 

6) Akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz terminy realizacji przedmiotu 

zamówienia podane przez Zamawiającego. 
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7) Uważamy się za związanych ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

Do oferty załączono następujące dokumenty: 

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

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

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

3. Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty 

opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.). 

 

 

 

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

               Podpis Oferenta/Podpis osoby  

       upoważnionej do reprezentacji Oferenta 


