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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa Wykonawcy........................................................................................................ 

 

Siedziba Wykonawcy .................................................................................................... 

 

Województwo ………………………………………………………………………… 

 

Adres do korespondencji……………………………………………………………..... 

 

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

 

Nr telefonu* ...................................................................................................................... 

 

Nr faksu*……………………………………………………………………………….. 

 

e-mail* …………………………………………………………………………………. 

 

W związku zapytaniem ofertowe na „Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Domu 

Dziecka w Tarnowie Opolskim wraz z nadzorem autorskim” do zadania „Rozbudowa                      

i przebudowa budynku Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim wraz z nadzorem autorskim             

i inwestorskim” składam ofertę o następującej treści: 

 

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym  

w następujący sposób: 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej 

 

Cena ofertowa brutto.....................................................................................zł  

 

słownie: .........................................................................................................złotych 

 

w tym podatek VAT ........... %  tj .................................................................zł  

 

słownie ..........................................................................................................złotych 

 

Nadzór autorski 

 

Cena ofertowa brutto………………………………...zł (tj. ………. zł *……….. godzin) 

 

słownie: .........................................................................................................złotych 

 

w tym podatek VAT ........... %  tj .................................................................zł  

 

słownie ..........................................................................................................złotych 

 

Łączna cena oferowana brutto dwóch obiektów (dokumentacja techniczna + nadzór 

autorski): ………………………… złotych 

 

słownie: .........................................................................................................złotych 
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w tym podatek VAT ........... %  tj .................................................................zł  

 

słownie ..........................................................................................................złotych 

 

2. Zobowiązuję wykonać całość zamówienia w terminie do ………………...  

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę  

do niego zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty w tym 

mieliśmy możliwość dokonać wizji lokalnej w terenie pod kątem zakresu opracowania objętego 

zapytaniem ofertowym i zdobyłem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty 

Oświadczam, że załączony do zapytania ofertowego wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR ………. 

został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do 

zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego;  

Uważam się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert;  

 

3.   Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 

Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 

umowy: 

 

*..................................................... tel. kontaktowy…………….., email: ……………. ……….. 

 

 

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

data        Imię i Nazwisko 

podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionych 

do występowania w imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 

* Działając w imieniu własnym, stosownie do treści art. 6 ust.1 lit. a) 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/ - /dalej RODO/ niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom 

Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim/zwanego dalej: Administratorem/ - w/w 

danych osobowych, w celu ułatwienia kontaktu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

ramach prowadzonego zapytania ofertowego. 

 

 


