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Załącznik 1 
 
 

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ 
 
 
Nazwa przedmiotu zamówienia:  

 
 

„„Wymiana posadzek z płytek PCV na wykładzinę podłogową z PCV w 
Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoli gm. Miastków Kościelny””..  

  
 
Zamawiający: 

GGmmiinnaa  MMiiaassttkkóóww  KKoośścciieellnnyy    
uull..  RRyynneekk  66  

0088--442200  MMiiaassttkkóóww  KKoośścciieellnnyy  
 
1 Nazwa Wykonawcy: 

Nazwa Wykonawcy 

 
      

Adres Wykonawcy 

       

Nr NIP       

Nr REGON       

Nazwa i adres 
partnerów Konsorcjum*       

* wypełniać w przypadku Konsorcjum 
 

2 Osoba do kontaktów (w sprawie niniejszej oferty) 
 
Imię i nazwisko       

Adres służbowy 
      

Telefon, Fax.       

E-mail       
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3    Deklaracja Wykonawcy  

Niniejszym oświadczamy, że: 

2.1  Zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert  i przyjmujemy go bez zastrzeżeń 
oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2.2  Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji w szkole i dokonaliśmy niezbędnych pomiarów 
powierzchni oraz dokonaliśmy badania nawierzchni, na której będą wykonywane 
prace,  w celu określenia wysokości oferty. 

2.3  Oferujemy się wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w zaproszeniu do 
składania ofert oraz na zasadach i w cenie podanej w pkt. 3.3. zadanie pn.: 

 

„„Wymiana posadzek z płytek PCV na wykładzinę podłogową z PCV w 
Publicznej Szkole Podstawowej w gm. Miastków Kościelny””..  

  
  

2.4  Cena oraz termin wykonania zadania, warunki płatności ( termin płatności ) i 
rękojmi za wady lub gwarancji jakości oferujemy jak niżej: 

Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu 
zamówienia 

Cena słownie 

Cena netto             

Cenna netto x 
..….%VAT 

            

Cena brutto              

Termin wykonania 
      

(dzień, miesiąc, rok)        

Warunki płatności 
      

( ilość dni od przyjęcia i zatwierdzenia faktury ) 

Okres gwarancji  
i rękojmi* 

      

( min. 36 miesięcy ) 

Należy podać ilość miesięcy od momentu końcowego odbioru zadania  
 
 
2.5  Uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w zaproszeniu do składania 

ofert. 

2.6  Zawarty w zaproszeniu do składania ofert wzór umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy na wymienionych we wzorze umowy warunkach w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zleceniodawcę. 
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2.7  Ofertę niniejszą składamy na       kolejno ponumerowanych stronach. 

 
Miejscowość, data       

Podpis osoby upoważnionej i pieczęć firmy 
 

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


