
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 do zapytania cenowego 
 

 

………………………………………………………….. 

(pieczątka firmowa) 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 

Nazwa wykonawcy   

Adres (siedziba) wykonawcy  

Województwo  

NIP  REGON  

Osoba do kontaktu 

imię i nazwisko: 

telefon/fax: 

e-mail: 

 

 

Dane do korespondencji – adres pocztowy, e-mail, fax, telefon (jeżeli są inne niż powyżej): 

 

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

 

Zobowiązania wykonawcy 

Nawiązując do zapytania cenowego na: 

,,Budowa wiaty garażowej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji                                  

w Poddębicach Sp. z o.o. ” 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową: 
 

Dostawa oraz montaż wiaty garażowej: 
           

cena (netto): ......................................................................................... zł 

          VAT  ……% …………………………. zł 

          CENA (brutto) …………..…………………………………………………………….………..zł 

 

KRYTERIUM CENA – WAGA 100% 

 

2. Na wykonanie swoich prac udzielam 120 miesięcy gwarancji, z wyłączeniem bram garażowych 

na które udzielam 24 miesięcznej gwarancji. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 do zapytania cenowego 
3. Oświadczam, że: 

1) Zapoznałem/łam się z zapytaniem ofertowym, nie wnoszę do niego zastrzeżeń  

oraz uzyskałem/łam informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

2) Oświadczam, iż posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz spełniam warunki 

wymagane przez Zamawiającego 

3) Do całkowitej ceny oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia  

oraz podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4) Uważam się związanym niniejszą ofertą przez 30 dni od ostatecznego upływu terminu 

składania ofert. 

5) Termin płatności: warunki płatności – zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy,  

na konto podane na fakturze 

6) Oferowana cena uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją 

zamówienia, z którymi zapoznaliśmy się i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia 

7) Zdobyłem/łam wszelkie informacje, które były potrzebne do przygotowania oferty  

oraz  wyceniłem/łam wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia 

8) Akceptuję wzory umowy i w razie wybrania oferty, zobowiązuję się do podpisania umowy  

w miejscu i  terminie wskazanym przez Zamawiającego 

9) Oświadczam, że wypełniłem/łam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13  

lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio  

lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  

w niniejszym postępowaniu. 

 

 

 

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

         (miejscowości i data)                                                        (pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby                                 

                      uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 


