
 
 

 

         Załącznik nr 1 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

 

 

 

           (pieczęć Oferenta) 

 

OFERTA 

 

 

 

Gmina Rybno 

ul.  Długa 20 

96-514 Rybno 

  

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu ofertowym na „Opracowanie 

kompletnych dokumentacji projektowych, w zakresie przebudowy istniejących kotłowni 

na paliwo stałe na kotłownie gazowe, kotłownie na pellet i kotłowni na olej oraz 

zaprojektowanie instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych                     

w budynkach jednorodzinnych i budynkach publicznych zlokalizowanych na terenie 

Gminy Rybno” 

 

Nazwa oferenta ........................................................................................……............................ 

  

Adres oferenta ..................................................................................................…….................... 

 

 

1. Cena oferty netto za wykonanie dokumentacji projektowych w wysokości: 

.………………………………………………………  

słownie:.................................................................................................................................... 

2. Cena oferty brutto za wykonanie dokumentacji projektowych w wysokości: 

.……………………………………….. 

słownie:.................................................................................................................................... 

3. Termin realizacji zamówienia: ……………………………. 

 

4. Termin płatności – 21 dni 

 

5. Powyższa cena jest ceną ryczałtową. 

 

6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej 

zasadami postępowania. 



 
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyliśmy 

wszelkie informacje koniecznego do właściwego przygotowania oferty. 

8. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy wszystkie zapisy Istotnych Postanowień Umowy 

 

9. OŚWIADCZAMY, że udzielimy 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy 

 

10.  UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

11. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę 

w miejscu i terminie, jakie zostanie wskazane przez Zamawiającego 

 

12. OFERTĘ niniejszą składamy na ................... kolejno ponumerowanych stronach. 

 

13. Niniejszą Ofertę składa: 

 

 

 Nazwa adres 

Status prawny 

Wykonawcy (os. fiz. 

spółka …) 

Wykonawca 
(…………………

…….........) 
(........................) 

 

Wykonawca 
(…………………

…....................) 
(........................) 

 

14. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów z Zamawiającym 

Imię i Nazwisko (........................................................................................) 

Adres (........................................................................................) 

Telefon (........................................................................................) 

Fax. (........................................................................................) 

E-mail (........................................................................................) 

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1. ...................................................................................................................................., 

2. ...................................................................................................................................., 

3. ...................................................................................................................................., 

4. ...................................................................................................................................., 

 

...........................dn. __.__.2019 r.                          ..................................................................... 

                                                                        (podpis upełnomocnionego  

przedstawiciela Oferenta) 

* - niepotrzebne skreślić 
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