
 
Wykonawca/ pieczątka:  

 

 

 

 

 

              ..................... dn. ................................. 

NIP ............................................. 

REGON......................................... 

FORMULARZ OFERTY 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: 

Wymiana systemu oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego w kompleksie budynków produkcyjno-

usługowych oraz budynków biurowo-socjalnych nr 2 i 3 zlokalizowanych na terenie MARR Business Park 

przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie 

  

składam(y) ofertę na realizację zadania mającego na celu wymianę systemu oświetlenia ewakuacyjnego  

i kierunkowego, za kwotę:  

 

Cena netto: ……………………  słownie: ………………………………………………………. 

 

Cena brutto: …………………… słownie: ………………………………………………………. 

 

Gwarancja udzielona na wykonane prace i zainstalowane urządzenia na ……... (liczba miesięcy) 

Uwaga! 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane prace i zainstalowane urządzenia, 

stanowiące przedmiot niniejszego zadania na okres nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy, 

licząc od dnia następującego po dniu faktycznego podpisania protokołu odbioru I etapu tj. odbioru częściowego 

prac objętych przedmiotem Umowy zawierającego klauzulę: „odbiera się bez uwag i zastrzeżeń”. 

Jeżeli Wykonawca zaoferuje krótszy termin gwarancji niż 24 miesiące albo dłuższy niż 60 miesięcy licząc od daty 

bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu zadania to oferta będzie podlegała odrzuceniu. 

1. Przedmiotem oferty jest zamówienie określone w zapytaniu ofertowym oraz formularzu ofertowym.  

2. Oświadczam(y), że oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w ww. zapytaniu 

ofertowym.  

3. Cena brutto oferty jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty, które mogą wyniknąć  

w związku z wykonaniem zamówienia. 

4. Oświadczam(y), że prowadzę działalność gospodarczą w zakresie dotyczącym zapytania ofertowego. 

5. Oświadczam(y), że nie jesteśmy powiązaniu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym 

6. Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu. 

7. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych 

zastrzeżeń. 

8. Oświadczam(y), że uzyskałem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania  

i złożenia niniejszej oferty. 

9. Zobowiązuję(jemy) się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym  

w zapytaniu ofertowym. 

10. Oświadczam(y), że jestem(śmy) związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert. 

11. Oświadczam(y), że zobowiązuję(emy) się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy 

zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie,  

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

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

 

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

 

podpisy osób uprawnionych  

do reprezentowania Wykonawcy 


