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Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn.: 
 

Wykonanie dokumentacji projektowej realizacji zadań w ramach projektu 
„Modernizacja Naszej Szkoły Podstawowej Nr 48 w Łodzi” 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Miasto Łódź  
ul. Piotrkowska 104  
90-926 Łódź NIP: 7250028902 

Szkoła Podstawowa nr 48  w Łodzi 
ul. Rydzowa 15 
91-211  Łódź 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:  

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
  

 
 

  
 

 

3. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY2:  

[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na n/w adres / faks / e-mail] 

Osoba do kontaktów  
Adres 
korespondencyjny 

 

Nr telefonu  
Nr faksu   
Adres e-mail  
 
4. Oświadczenia 
Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

4.1. Ryczałtowa cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi   
brutto:………………………………………….. PLN (słownie złotych ………………………………………….) 
w tym podatek VAT w wysokości …………….% 

4.2. Oświadczam(y), że cenę – Cof – skalkulowałem(liśmy) w sposób i na warunkach określonych 
w ogłoszeniu, tzn.: 

4.3. Cena – Cof – jest podana w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  
4.4. Obliczona cena ryczałtowa obejmuje wszystkie czynności oraz zakres podany w ogłoszeniu, 

jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną. 
 

1 Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu. 
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują dane pełnomocnika (lidera),  

z którym prowadzona będzie wszelka korespondencja.  
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4.5. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w ogłoszeniu tj. 30 - dniowy termin 
płatności. 

4.6. Gwarantuję (my) wykonanie zamówienia zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia 
oraz w terminie określonym przez Zamawiającego. 

4.7. Zapoznałem(liśmy) się i akceptuje(emy) bez zastrzeżeń treść wzoru umowy. 
4.8. Zobowiązuję się do udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres 24 

miesięcy od daty odbioru końcowego. 
4.9. Zobowiązuję się do zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia     

…………………………………………………………………… 
 
5.     Oświadczam(y), że: 
5.1. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej w niniejszym postępowaniu 

działalności lub czynności zgodnie z wymogami ustawowymi, 
5.2. Posiadam(y) wiedzę i doświadczenie, dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym 

oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
5.3. Znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 
5.4. Po zapoznaniu się z warunkami zamówienia akceptuję(emy) je bez zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 
5.5. Zobowiązuję(emy) się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
5.6. Uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od momentu upływu 

terminu złożenia ofert. 
6. Wykaz części zamówienia, których (której) Wykonawca ma zamiar powierzyć podwykonawcom 

(jeżeli Wykonawca przewiduje ich udział w realizacji zamówienia): 
Lp. Firma podwykonawcy Opis części zamówienia, 

które będą zlecone Podwykonawcom 
1 2 3 

   
   
Jeżeli Wykonawca nie wypełni ww. tabeli lub nie zamieści tabeli w formularzu oferty 
Zamawiający uzna, że wykona on roboty bez udziału podwykonawców. 

 
7. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: 

Nazwisko, imię.................................................................................................................... 
Stanowisko........................................................................................................................ 
Telefon.........................mobile:........................faks..................................E:mail…………….. 
Zakres (zaznaczyć odpowiednie): 
 do reprezentowania w postępowaniu* 
 do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy* 
 do zawarcia umowy.* 

 
8. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

1) ………………………………………………………………………………………… ; 
2) ………………………………………………………………………………………… ; 

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

Miejscowość / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
 


