
Załącznik nr 4 do Zaproszenia  
do złożenia oferty cenowej 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
1. Wykonawca: 

Nazwa: ………………………………………………………………………………………………………… 

Siedziba: ……………………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………… 

Nr NIP: ……………………..……………… REGON: ………………………………………………………… 

Nr tel.: …………………………..…………  Adres email: …………………………………………………… 

2. Przedmiot zamówienia: 
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty (znak GN.271.6.1.2022), składamy ofertę na wykonanie 

prac o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych, polegających na wykonaniu opracowania 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Zagospodarowanie terenów za Groblą na cele 

rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej”  i zaprasza do złożenia oferty cenowej. 

 
3. Oferowana cena: 

Oferujemy realizację przedmiotowego zamówienia zgodnie z warunkami wskazanymi w zaproszeniu 

wraz z załącznikami za kwotę: 

Cena ofertowa netto Wartość podatku VAT * (23%) Cena ofertowa brutto 
                                                          

zł 

                                                                              

zł 

                                                                                                  

zł 
4. Oświadczam, że okres gwarancji jakości obejmuje cały przedmiot zamówienia i wynosi ………… miesięcy 

(min. 36 m-cy) licząc od daty odbioru przedmiotu umowy, tj. protokołu odbioru końcowego kompletnej 
dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy. 

 

5. Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonamy 

a) siłami własnymi bez zatrudnienia podwykonawców *(*niepotrzebne skreślić) 

b) siłami własnymi poza zakresem wskazanym w poniższych punktach.* (*niepotrzebne skreślić). 
 

6. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem oraz zakresem przedmiotu zamówienia zawartym w zaproszeniu 
do złożenia oferty oraz w: projekcie umowy - warunki zawarte w ww. dokumentach przyjmuję bez 
zastrzeżeń, oraz że zdobyłem konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty i realizacji prac. 

 

7. Oświadczam, że projekt umowy, załączony do zaproszenia do złożenia oferty został przeze mnie 
zaakceptowany i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy  
na warunkach w nim zapisanych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

8. Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów  (tj. Dz.U. 2021 poz. 275). 

UWAGA:  
W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, wówczas należy wykreślić treść ww. oświadczenia, a do oferty 
załączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.  

                                                                                               

9. Osobą uprawnioną do współdziałania z zamawiającym  będzie: .…….……………………………………..                                                
                                                                                                                (podać imię  i nazwisko) 

10. Wykaz załączników: 
1) …………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………… 

 

       …………………….……., dnia …………………………..      …………………………………………………………………………………… 
                                        podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
                                                  opatrzony imienną pieczęcią lub czytelny podpis składający się 

                                      z pełnego imienia i nazwiska 

*     W przypadku zastosowania przez Wykonawcę innej stawki VAT niż wskazano w ofercie, jest on zobowiązany do 
załączenia w ofercie dokumentu, na podstawie którego jest do tego uprawniony. 


