
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 

………………………………… 

(pieczątka wykonawcy) 

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

        ( miejscowość, data) 

 

 

                                                  OFERTA CENOWA 

 

Dane wykonawcy 

Nazwa: ............................................................................................... 

Siedziba: ............................................................................................ 

Numer telefonu: ................................................................................. 

Numer faksu: ..................................................................................... 

Numer NIP: ....................................................................................... 

Adres e-mail: ………………………………………………………. 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego,  na zadanie pn.: 

„Usługa dostawy i wytwarzania energii cieplnej do budynku Szkoły Podstawowej  

im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach w sezonie grzewczym 2022/2023”. 

 

Cena netto za jeden miesiąc: ……………………………………………………… zł. 

Cena brutto za jeden miesiąc (obejmująca podatek VAT): 

…………………………………………………………………..zł.  

Słownie zł. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

W tym podatku VAT ………………………. % 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę co do niego zastrzeżeń. 
2. Zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie określonym  

w Zapytaniu Ofertowym, tj. w sezonie grzewczym 2022/2023. 

3. Akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w Zapytaniu 

Ofertowym.  

4. Oświadczam, że cena brutto podana w niniejszym formularzu zawiera wszystkie 

koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Wykonawca w przypadku wyboru 

niniejszej oferty. 

5. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w Zapytaniu 

Ofertowym, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

6. Oświadczam, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na 

stronach/kartach nr od ………….. do …………. niniejsza oferta oraz wszelkie 

załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji. 

7. Zawarty w Zapytaniu Ofertowym projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany  

i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

8. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach 

w niej zawartych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

 



9. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować  

na adres: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Nr telefon: …………………………………….….,  

Numer faksu: …………………………................., 

e-mail do kontaktu: ………………………….….. . 

 

10. OFERTĘ NINIEJSZĄ SKŁADAMY NA …………………. 

STRONACH/KARTACH* 

11. Do niniejszej oferty cenowej załączam dokumenty wymagane przez Zamawiającego  

w Zapytaniu Ofertowym:  

1) …………………………………………………………………………………….. 

2) ……………………………………………………………………………………. 

3) ……………………………………………………………………………………. 

 

 

                                                                                  ......………………………………… 
                                                                                                    Podpis osoby uprawnionej 

                                                                                                                       do reprezentacji Wykonawcy  

 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 


