
 

Załącznik nr 1 

Pieczęć Oferenta         do  II zapytania ofertowego 

na remont w Internacie łazienki na I piętrze 

 

OFERTA 
(formularz ofertowy) 

 

Składam ofertę na: 

remont łazienki w Internacie na I piętrze - II zapytanie ofertowe 

w Centrum Kształcenia i Wychowania  Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy  

na warunkach określonych przez Zamawiającego w „zapytaniu ofertowym” 

Dane Wykonawcy: 

 

Nazwa: 

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

 

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

 

Adres: 

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

 

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

 

NIP: …………………………………………………………………………………………….. 

 

Nr telefonu: …………………………………………………………………………………….. 

 

Adres e-mail do kontaktu z Wykonawcą: ……………………………………………………… 

 

W odpowiedzi na  II zapytanie ofertowe na remont łazienki w Internacie na I piętrze  

w Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy , 56-400 

Oleśnica, ul. Zamkowa 4, zobowiązuję się do wykonania tego zadania za następującą cenę: 

 

Cena netto (do dwóch miejsc po przecinku) ………………………………………..………zł 

 

Słownie: ………………………………………………………………………….…………zł 

 

Cena brutto (do dwóch miejsc po przecinku) ………………………………………………zł 

 

Słownie: …………………………………………………………………….………………zł 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego dla niższego zamówienia i nie wnoszę 

żadnych uwag i zastrzeżeń. 



2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania 

ofertowego, oraz zobowiązuję się wykonać usługę zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia. 

3. Uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia. 

4. Niniejsza oferta wiąże nas przez okres 14 dni od upływu ostatecznego terminu składania 

ofert. 

5. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie określonym w treści zapytania 

ofertowego. 

6. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć 

w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

7. Składam niniejszą ofertę we własnym imieniu/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia
1
). 

8. Nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenia niniejszego zamówienia. 

9. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć 

umowę konsorcjum lub inną równoważną umowę, zgodnie z treścią zapytania 

ofertowego (dotyczy wykonawców wspólnie składających ofertę). 

10. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej 

informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być 

one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania
1
): 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

11. Wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu 

wyłonienia najlepszej oferty, jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję 

zapisy Klauzuli informacyjnej związanej z prowadzonym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego A (stanowiącą integralną część zapytania ofertowego). 

12. W przypadku podania danych osobowych innych osób fizycznych, oświadczam, że 

zobowiązuję się do wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec tych osób zgodnie  

z Klauzulą informacyjną związaną z prowadzonym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego B (stanowiącą integralną część zapytania ofertowego). 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty: 

1. ………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………….. 

1
) – niepotrzebne skreślić          

            

       ………………………………………….. 

        (pieczęć firmowa i podpis Wykonawcy) 


