
 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie” 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do zapytania ofertowego  

 
 

..........................................., dnia ............................... r. 
                            
Zamawiający: 
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MARKOWEJ 

Markowa 1500, 37-120 Markowa 

 
 

OFERTA 
 

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe opublikowane na portalu pod adresem: 

www.portalogloszen.arimr.gov.pl przedkładamy niniejszą ofertę na realizację zadania pn. 

„Remont zachowawczy poszycia dachowego budynków zabytkowych w Zagrodzie – 

Muzeum Wsi Markowa”. 

1. Oferujemy wykonanie wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia za: 

1) Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………. 

2) Adres Wykonawcy……………………………………………………………..  

3) NIP ……………………………………………………………………………………...  

4) Nr telefonu: ………………………………………………………………………… 

5) Nr faksu: ………………………………………………………………………… 

6) Adres e-mail: ………………………………………………………………………… 

7) Oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia za:  
 

Cena brutto ……………………. …………..zł (słownie złotych …………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….)  

W tym: 

Podatek VAT- …..%-………………… ……………........ zł   

Cena netto- …………………………. ………………....... zł  

zgodnie z wyceną sporządzoną w oparciu o dokumentację techniczną ,przedmiary  robót, 
które stanowią integralną część zapytania ofertowego. 
 

2. Oferujemy ……..  letni okres gwarancji na przedmiot zamówienia. (Uwaga: minimalny 
okres gwarancji wymagany przez Beneficjenta wynosi 3 lata). 

3. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie określonym w Zapytaniu Ofertowym. 
4. Oświadczamy że posiadamy doświadczenie i niezbędną wiedzę na zrealizowanie 

powyższego zamówienia., w tym osobę  do kierowania robotami budowlanymi na 
obiektach zabytkowych zgodnie z warunkami podanymi w dziale  V zapytania ofertowego. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i nie wnosimy do 
niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

6. Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w Zapytaniu Ofertowym wzór umowy  i 
zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy 
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na wyżej wymienionych  warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. Oświadczamy że  w przypadku wyboru  naszej oferty do umowy 
załączymy kosztorys ofertowy- zgodnie z działem XII. Zapytania ofertowego.  
 

7. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy: ( wykreślić które nie dotyczy) 
 
* samodzielnie, bez udziału podwykonawców 

 
* przy udziale podwykonawców w zakresie: ……………………………………………............ 

 
…………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 

.......................................................................... 
Imię, nazwisko, podpis i pieczątka osoby uprawnionej 
(osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
Załączniki  do oferty-  
 
1. Wykaz wykonanych robót budowlanych  wraz z potwierdzeniem należytego ich 
wykonania 
2.Oświadczenie o braku powiązania osobowego lub kapitałowego  
 3. Wykaz osób które będą uczestniczyć w  realizacji zamówienia 
4. ………………………………………………………………. 
5……………………………………………………………………… 


