
 

Projekt „Druga szansa” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu. w ramach poddziałania 9.1.1 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 

 

Załącznik nr 1 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Realizacja zamówienia pn.: ,,Usługa budowlana polegająca na adaptacji pomieszczeń Klubu 

Integracji Społecznej”  w ramach projektu: „Druga szansa” realizowanego przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu. Projekt dofinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu  

ul. Skalska 20 

32-340 Wolbrom 

 

WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: ………………………… r. 

 

1. Nazwa i adres wykonawcy: 

Nazwa: 

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

Adres: 

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

NIP: 

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

nr faksu/telefonu: 

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

e-mail: ………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu 

ofertowym wraz z załącznikami łącznie za cenę: 

• NETTO: ………………...……..……PLN (słownie netto: …..……………….………………..) 

• PODATEK VAT …………………… PLN (słownie: ………….……………….……………….) 

• BRUTTO: ………………...……..……PLN (słownie brutto: ……..…………..……………….) 

 

 



 

 

3. Składając niniejszą ofertę oświadczam, że: 

 

a)  zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami jego wykonania, 

akceptuję je w całości i nie wnoszę do nich zastrzeżeń; 

b) cena  ofertowa  brutto obejmuje wszystkie  koszty  związane z przedmiotem zamówienia, 

w tym koszty dojazdu i materiałów, a także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a także 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty; 

c) pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni; bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert; 

d) złożenie niniejszej oferty nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

e) w   przypadku   wyboru mojej oferty zobowiązuję  się do zawarcia umowy wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego oraz w miejscu i terminie przez niego wskazanym. 

f) Udzielam ………………………….…..……… miesięcznej   gwarancji na przedmiot 

zamówienia. (minimum 48 miesięcy, maksymalnie 60 miesięcy). 

 

 

 

 

 

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

(miejscowość i data)          (podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 


