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............................... dnia ........................ 
 

 

………………………… 

   Pieczęć oferenta 

 

O F E R T A 

 

 

       Wołczyński Ośrodek Kultury 

       ul. Opolska 2 

       46-250 Wołczyn 

                       

 

 W odpowiedzi na ogłoszony konkurs ofert: ,, Remont dachu świetlicy wiejskiej w Wierzbicy 

Dolnej" składam(y) niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że akceptujemy w całości wszystkie 

warunki procedury przetargowej. 

 

1. Oferta jest złożona przez: ......................................................................................................................          

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

     działającego w imieniu: 

� własnym* 

� spółki cywilnej* składającej się z: 

a) …………………………………………..……………...……………………………………..  

b) ……………………………………………………..…………………………………………. 

� konsorcjum* utworzonego z : 

a)  ................................................................................................................................... 

b)  ................................................................................................................................... 

2.  Oświadczamy, że przed sporządzeniem niniejszej oferty zapoznaliśmy się ze charakterystyką 

obiektu i zakresem prac oraz projektem umowy dla niniejszego zadania. 

  

3.  Oświadczamy, że oferta obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem niniejszego 

zamówienia. 

 

4.  Oświadczamy, że zamówienie będzie wykonywane  do 15 października 2014 r. 

 

5.  Oświadczamy, że akceptujemy wszystkie postanowienia, które zostały zawarte w „projekcie 

umowy” opracowanym dla niniejszego postępowania i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania 

naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszymi postanowieniami w terminie 

wyznaczonym przez Zmawiającego. 

 

6.  Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem: 

 Wynagrodzenie netto ………………………………Podatek VAT 23% …………………….. 

 Wynagrodzenie brutto ………………….……………… 

 (słownie: …………………………………………………………………………………………) 
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7.  Oświadczamy, że w ramach wynagrodzenia określonego w naszej ofercie, poniesiemy wszelkie 

koszty niezbędne dla właściwej realizacji zamówienia. W tym także dojazdy z miejsca 

garażowania, wymagane ubezpieczenia oraz podatek VAT 

 

8.  Udzielamy gwarancji na cały zakres zamówienia na okres 36 miesięcy od daty odbioru 

końcowego. 

 

9.  Oświadczamy, że akceptujemy termin zapłaty faktur wynoszący 30 dni licząc od daty ich 

doręczenia Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 

 

10. Korespondencję należy kierować na adres: …………………………………….………… 

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

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

12 Kontakt telefoniczny nr ………………………………… faks nr ………………………...…. e-mail 

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

 

 

 

 

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

                                                                                              pieczęć i podpisy osób upoważnionych do 

                                                                                                                            reprezentowania oferenta w obrocie 

prawnym 

Do oferty dołączam: 

 

1. …………………………………………………………………………………………………….…  

2. ………………………………………………………………………………………………………..  

3. ………………………………………………………………………………………………………..  

4. ………………………………………………………………………………………………………..  

5. …………………………………………………………………………………………………………  

6. …………………………………………………………………………………………………………  

7. ………………………………………………………………………………………………………… 


