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

Dane Wykonawcy 

Przystępując do zapytania ofertowego z dnia 
ETAP II – „stan pod klucz wraz z wyposażeniem”
zakładu przyrodoleczniczego Lwigród wraz z basenem leczniczym z wodą mineralną
Krynicy Zdroju”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, 6. Oś priorytetowa 
wewnętrznych potencjałów regionu,
umowa o dofinansowanie nr: RPMP.06.03.02

 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, za kwotę :

 

Cena brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………. zł

słownie:.......................................................................................................................

w tym: cena netto ……………………………… zł, podatek VAT .......................... %, tj. .....

 

1. Udzielam/y  gwarancji  jakości  na  wykonane  roboty  budowlane:  na  okres
 

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

(wpisać liczbowo i słownie liczbę lat udzielonej gwarancji)

 

2. W/w zamówienie wykonam/y w terminie do dnia ……………………………………………………… roku

 

3. Oświadczam/y, że w cenie mojej/naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty 
wykonania zamówienia. 

4. Oświadczam/y, że zobowiązujemy się do 
przedłożonego przez Zamawiającego do zapytania ofertowego stanowiącego jego integralną 
część, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.
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  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 01/2018

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Przystępując do zapytania ofertowego z dnia 05.04.2018 r. na wykonanie robót budowlanych 
„stan pod klucz wraz z wyposażeniem” na potrzeby realizacji projektu pn.

zakładu przyrodoleczniczego Lwigród wraz z basenem leczniczym z wodą mineralną
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa 

2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, 6. Oś priorytetowa Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3  

gionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych,
RPMP.06.03.02-12-0398/16-00-XVII/101/FE/17.

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, za kwotę : 

Cena brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………. zł

ownie:.................................................................................................................................

w tym: cena netto ……………………………… zł, podatek VAT .......................... %, tj. .....

Udzielam/y  gwarancji  jakości  na  wykonane  roboty  budowlane:  na  okres

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

(wpisać liczbowo i słownie liczbę lat udzielonej gwarancji) 

wykonam/y w terminie do dnia ……………………………………………………… roku
(wpisać liczbowo i słownie 

datę wykonania robót)

Oświadczam/y, że w cenie mojej/naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty 

Oświadczam/y, że zobowiązujemy się do zawarcia umowy z Zamawiającym według wzoru 
przedłożonego przez Zamawiającego do zapytania ofertowego stanowiącego jego integralną 
część, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia  
ego pod numerem KRS 0000473126 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 01/2018 

r. na wykonanie robót budowlanych 
na potrzeby realizacji projektu pn. „Budowa 

zakładu przyrodoleczniczego Lwigród wraz z basenem leczniczym z wodą mineralną w 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa 

2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
, Działanie 6.3  Rozwój 

Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych,  
XVII/101/FE/17. 

Cena brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………. zł 

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

w tym: cena netto ……………………………… zł, podatek VAT .......................... %, tj. ........................................ zł 

Udzielam/y  gwarancji  jakości  na  wykonane  roboty  budowlane:  na  okres 

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

 

wykonam/y w terminie do dnia ……………………………………………………… roku 
(wpisać liczbowo i słownie  

datę wykonania robót) 

Oświadczam/y, że w cenie mojej/naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty 

zawarcia umowy z Zamawiającym według wzoru 
przedłożonego przez Zamawiającego do zapytania ofertowego stanowiącego jego integralną 
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5. Oświadczam/y, że: 
 

a) zapoznałem/zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówie
niego żadnych zastrzeżeń,

 

b) zapoznałem/zapoznaliśmy się z wzorem umowy określającym szczegółowe warunki 
realizacji zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń,
 

c) posiadam/y uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie 
zamówienia, 

 

d) dysponuję/dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 

 

e) znajduję/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 
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zapoznałem/zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do 
niego żadnych zastrzeżeń, 

zapoznałem/zapoznaliśmy się z wzorem umowy określającym szczegółowe warunki 
realizacji zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń,

posiadam/y uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie do wykonania przedmiotowego 

dysponuję/dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

znajduję/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

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

(data i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

 

wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia  
ego pod numerem KRS 0000473126 

nia i nie wnoszę/wnosimy do 

zapoznałem/zapoznaliśmy się z wzorem umowy określającym szczegółowe warunki 
realizacji zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń,  

do wykonania przedmiotowego 

dysponuję/dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

znajduję/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

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

(data i podpis osoby uprawnionej do składania 
w imieniu Wykonawcy) 


