
 

 
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – formularz oferty 

 

………….…………………… 
     /miejscowość, data/ 

Wykonawca: 

Nazwa…………………………………………………. 

Adres…………………………………………………... 

NIP………………………REGON……………………. 

Telefon/Fax………………………………………         e-mail………………………………………………..… 

lub pieczęć firmy 

 

OFERTA  
 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie 

Gołotczyzna, ul. Ciechanowska 18b 

06 – 430 Sońsk 

  

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: „remont chodnika dla 

pieszych na terenie kompleksu ZS CKR w  Gołotczyźnie, oraz remont wewnętrznego 

parkingu dla samochodów osobowych położonego przy stadionie sportowym kompleksu ZS 

CKR w Gołotczyźnie.”  
Zgodnie z zapytaniem ofertowym składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia za 

łączną cenę:  
 

I. ................................... zł netto słownie……………………………….……………….   

………………………………………………………………………………………… 

II.  Łączna cena brutto wykonania zamówienia…………………................................zł brutto. 

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

..............…………………………………………………………………………….……zł; 

z podziałem na: 

A. Roboty budowlane dotyczące chodnika dla pieszych: 

- cena netto ………………………………………………………  

- cena brutto  ……………………………………………………. 

B. Roboty budowlane dotyczące parkingu:  

- cena netto  …………………………………………………….. 

- cena brutto …………………………………………………….. 

 

 

Oświadczam, że: 

 

1. Zdobyłem/liśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz do przygotowania i 

złożenia oferty. 

2. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w 

szczególności: wszystkie podatki, koszty pracownicze, itp. 

3. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia 

ofert i deklarujemy wykonanie zamówienia w terminie do ……………………………………….. r. 

4. Oświadczam/y, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu o cenę i przyjmujemy je 

bez zastrzeżeń. 

5. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i zawarte w niej warunki przyjmujemy bez 

zastrzeżeń. 

 

 



 

 

 

6. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z treścią „zapytania ofertowego” i nie wnoszę/simy do niej 

zastrzeżeń oraz oświadczamy, że w mojej/naszej ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa 

i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia 16.04.1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz.1010, 1649). 

 
Załączniki do oferty: 

a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania  

   ofertowego  –  załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, 

b) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO – załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego. 

 

 

 

 

  

……………………………………..…….... 
(podpis/podpisy ) 

 


