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                                                                                                    Załącznik nr 1  
         Wzór formularza ofertowego 
 
 
 

 
 

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

Pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy               Miejscowość, data 

 NIP/REGON, Tel./Fax 
 

 

                                                              Gmina Kielce - Miejski Zarząd Budynków 
                                                                            w Kielcach 
                                                                  ul. Paderewskiego 20, 25-004 Kielce 
 
 

OFERTA 
 

(do formularza oferty należy załączyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru 
robót – załącznika nr 2 do zaproszenia) 

 
Nawiązując do zaproszenia z dnia 22. 07. 2020 r. do złożenia oferty na wykonanie:                     

„Przebudowy obiektów po byłej szkole przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53             

w Kielcach” – wymiana pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną wraz z naprawą 

kominów i orynnowania 

 
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za:  

za cenę brutto: ……………………………………………………………… zł, 

słownie: .................................................................................................................. 

        …......................................................................................................... zł. 

w tym kwota netto: ......…………………………………………………………. zł, 

plus podatek VAT: ……………………………………………………………... zł. 

        zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym.  
 

2. Oświadczamy, że powyższa wartość oferty obejmuje wszystkie koszty związane        
z pełną realizacją zakresu rzeczowego zamówienia. 

3.  Oświadczamy, że: jesteśmy / nie jesteśmy (niepotrzebne skreślić) płatnikiem podatku VAT. 

4.  Zamówienie wykonam/y w terminie do dnia: ……………………………………………………………..  

5.  Akceptujemy warunki płatności zgodne z warunkami umowy (wzorem umowy – załącznik nr 3 do 
zaproszenia): do 30 dni od złożenia faktury wraz z protokółem odbioru. 

6.  Na wykonane roboty naprawcze udzielamy gwarancji na okres …………….. miesięcy.  

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % zaoferowanej ceny brutto, 
wniesiemy w formie: …………………………………………………………. 
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8. Oświadczamy, że wzór umowy (Załącznik nr 3 do zaproszenia) został  przez nas zaakceptowany       
i zobowiązujmy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych    
w niej warunkach,  w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

9.  Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
      rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
      sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
      swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  
      rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób  
      fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu  
     ubiegania się o udzielenie  zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu /* 
       /* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego     

      dotyczących lub  zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13    

     ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

10. Osobą do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawie złożonej oferty jest:  
      ……………………………………………tel/fax…………………………………….................................. 

11. Korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:  

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

      tel. ………………………………………., faks ……………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               

 

 

 

        ………………………………………………………. 

                                                                                                                        ( Własnoręczny podpis Wykonawcy lub osoby  

                                                                                                                           upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 


