
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  

 

Dane dotyczące wykonawcy: 

 

Nazwa wykonawcy ......................................................................................................................................................... 

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

Adres wykonawcy.................................................................................................................................................................. 

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

Adres poczty elektronicznej:   ................................................   

Strona internetowa:   ................................................   

Numer telefonu:   ................................................   

Numer faksu:    ................................................  

Numer REGON/KRS/CEIDG:                ................................................ 

Numer NIP/PESEL:   ................................................  

Dane dotyczące zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa 

w Suwałkach, Ogrodowa 49, 16-400 Suwałki 

Zobowiązania wykonawcy 

Zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty na remont pomieszczeń w internacie ZSCKR 

w  Suwałkach. Numer sprawy: ZSCKR/2/B/2022, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie 

z  wymogami za cenę: 

Cena oferty w zakresie: 

zadania nr 1 

cena netto...........................................................................................................zł  

(słownie: ..............................................................................................................) 

podatek VAT.......................................................................................................zł 

cena brutto..........................................................................................................zł 

(słownie: ...............................................................................................................) 

zadania nr 2 

cena netto...........................................................................................................zł  

(słownie: ..............................................................................................................) 

podatek VAT.......................................................................................................zł 

cena brutto..........................................................................................................zł 

(słownie: ...............................................................................................................) 

zadania nr 3 

cena netto...........................................................................................................zł  

(słownie: ..............................................................................................................) 



podatek VAT.......................................................................................................zł 

cena brutto..........................................................................................................zł 

(słownie: ...............................................................................................................) 

 Oświadczam, że: 

- Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: ………………………..……. 

- Termin płatności:………........ dni  

- Okres gwarancji jakości (wyrażony w liczbie miesięcy):...................... 

- Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... dni  

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... .......... .................... 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... -

załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... 

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

Oświadczenie dotyczące postanowień  warunków zamówienia. 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń 

oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą do dnia 16.05.2022 r. 

3. Oświadczamy, że załączone ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane bez 

zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.  

4. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami 

określonymi w ogłoszeniu oraz załącznikach. 

5. Składając ofertę akceptujemy postanowienia dot. przetwarzania danych osobowych. 

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

7. Poświadczam wniesienie wadium w wysokości: 

...................................................................., w formie: .............................................................................................. 

Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium (dot. wadium w formie 

pieniężnej):………………………..…………………………………………………………………………………………………….  

Dokumenty 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  

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

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

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

 

 

 

 

 

(data i czytelny podpis wykonawcy) 

* niepotrzebne skreślić 


