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Załącznik nr 3 

 

FORMULARZ OFERTY 
na wykonanie zamówienia o wartości do 130 000 zł netto 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Ul. Józefa Marka 9 

34-600 Limanowa  

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

„Remont lokalu na potrzeby prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej  

w Limanowej przy ul. Zygmunta Augusta 8.”     

III. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe. 

IV. Nazwa i adres Wykonawcy 

 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

Tel. kontaktowy 

………………………………………. 

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej  

do kontaktu z Zamawiającym: 

……………………………………… 

……………………………………… 

 
 

                  (pieczęć Wykonawcy) 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego szczegółowo w zapytaniu ofertowym za cenę  

brutto ............................................zł  (słownie: ……........................................................................ 

..................................................................................................................... zł) w tym podatek 

VAT …… %,   

2. Oświadczam, że zaoferowana cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia 

oraz, że została ustalona z uwzględnieniem wszelkich warunków określonych w zapytaniu 

ofertowym, jak również z uwzględnieniem innych kosztów w nim nie ujętych, a które  

są konieczne do należytego, zgodnego z przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

3.  Na zrealizowany przedmiot zamówienia udzielam 60 miesięcy gwarancji i rękojmi. 

 

4. Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z przedmiotem zamówienia i warunkami jego realizacji 

oraz płatności, a także uzyskałam/-łem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania  

i złożenia oferty, 
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5. Oświadczam, że: 

 znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

 posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,  

 posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, na które 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

 dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia. 

 

6. Zobowiązuję się zrealizować zamówienie w następujących terminach określonych  

w zapytaniu ofertowym, 

 

7. Oświadczam, że: 

 nie podlegam wykluczeniu, 

 spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym, 

 

8.  Oświadczam ponadto, że: 

1) zapoznałam/-łem się z przedmiarem robót oraz z rzutem lokalu i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń.   

2) zapoznałam/-łem się z projektem umowy i nie wnoszę do niego uwag, 

3) w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w zaproszeniu, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

9. Oświadczam, że uważam się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu . 
 

10.  Załącznikami do niniejszego formularza oferty są : 

 

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

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

 

 

 

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 kk.  

 

 

 

 

……………………… dn. …………………….           ………………………………………… 

 podpisy i pieczęcie osób upoważnionych 

 do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 


