
 

 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 
 
 
 
......................................................... 
    /pieczęć adresowa Wykonawcy/ 
 

Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o. o. 
Strzelce 15A 
58-124 Marcinowice 
 
 

OFERTA 
 
 

W związku z zaproszeniem naszej firmy do złożenia oferty na wykonanie zadania:  
 

„Sieć kanalizacji sanitarnej – przesył Strzelce – Szczepanów – obręb Szczepanów” 
 
 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach jak niżej: 
 
1. Całkowita ofertowa ryczałtowa cena wykonania przedmiotu zamówienia wynosi:  

1) netto ....................................zł 

          (słownie: ............................................................................................) 

2) podatek VAT .........% wynosi .................................zł. 

           (słownie: ............................................................................................) 

3) brutto ..................................zł 

           (słownie: ............................................................................................) 

2. Oświadczamy, że podana w ofercie cena jest ceną ryczałtową, wyliczoną w oparciu o przedmiar robót 
stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz mapę z lokalizacją sieci stanowiącą 
załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, posiadaną wiedzę i doświadczenie oraz zawiera wszystkie 
koszty robót, usług i dostaw materiałów, koniecznych do prawidłowego wykonania zamówienia w 
zaoferowanym czasie i jest zgodna z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym. 
 

3. Oświadczamy, że  uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany w Zapytaniu 
ofertowym. 

 
4. Akceptujemy bez uwag projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz 

oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy według 
ww. projektu w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
6. Na wykonane roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia udzielamy 60 miesięcy gwarancji. 

 
7. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, wykonać przedmiot zamówienia podany w 

ofercie w terminach określonych w Zapytaniu ofertowym.  
 
8. W pełni akceptujemy warunki, zasady i terminy płatności podane w projekcie umowy stanowiącym 

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  
 
9. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ........... do 

.............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom niniejszego postępowania. 



 

Strony te zostały umieszczone w osobnej kopercie z oznakowaniem „TAJNE”. (Jeżeli oferta nie 
zawiera informacji „TAJNYCH” , Wykonawca w miejsce kropek wpisuje znak”-„). 

 
10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 
11. Dane do korespondencji: 

– adres: ............................................................................................................. 
– tel/fax.:........................................................................................................... 
– e-mail:................................................................................................................ 

/podać adres i dane teleadresowe Wykonawcy/ 

 
 
 

 
 
 
…….………………………….. 

(Miejscowość i data)         Podpis ………………………………….                          
                                                                                       /upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy określony  

aktem rejestrowym  lub upoważniony pełnomocnik/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


