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Załącznik nr 1 

 
……………………. 
pieczęć Wykonawcy 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 

na wykonanie zamówienia publicznego na zakup, dostawę i montaż mebli, w ramach zadania 
„Przebudowa pomieszczeń pawilonu Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie” 

 
Tryb postępowania : zapytanie ofertowe  
 
1. Dane dotyczące Wykonawcy:  
1. Zarejestrowana nazwa: ……………………………………………………….……………..…  
 
2. Zarejestrowany adres: …………………………………………………………………………  
 
3. NIP …………………………………… 4. REGON ……………………………………  
5. Numer telefonu: ……………………… 6. Numer faksu: ……………………………….  
7. Adres e-mail - ……………………………….  
 
 
2. Dane dotyczące Zamawiającego :  
Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia  Jędrzejowska” 
siedziba – ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów 
 
3. Zobowiązania Wykonawcy:  
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę:  
 
Cena brutto : ……...... zł (słownie: …………………………………………………..……..)  
 
Kwota netto - ………. zł (słownie: ………………………………………………………….)  
 
Podatek VAT ….% - …………. zł (słownie: ………………………………….……………)  
 
l.p. nazwa Ilość Kwota netto (zł) Podatek VAT (zł) Kwota brutto (zł) 
1 Stół + krzesła 1 komplet    
2 Szafa 1 szt.    
3 Fotel 1 szt.    
4 Biurko 1 szt.    

  razem    
 
4. Oświadczenia Wykonawcy:   

1) zdobyliśmy potrzebne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania 
i złożenia oferty,  

2) zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym 
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i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,  
3) akceptujemy załączony do zapytania ofertowego wzór umowy zawierający jej istotne 

postanowienia,  
4) akceptujemy warunki rozliczenia określone w części II pkt. 3 zapytania ofertowego,  
5) cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia,  
6) zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie 

i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.   
7) zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie określonym w zapytaniu ofertowym, tj. 

do dnia 30.05.2017 r.  
8) uprzedzeni o odpowiedzialności względem Zamawiającego zobowiązujemy się do 

naprawienia szkody w postaci utraty dofinansowania przez Zamawiającego, jeżeli będzie to 
spowodowane naszym zaniedbaniem (np. nieterminową realizacją przedmiotu umowy) lub 
nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.  

9) udzielamy na przedmiot zamówienia 2-letniej gwarancji jakości, licząc od dnia odbioru 
przedmiotu umowy bez zastrzeżeń przez Zamawiającego,  

10) oświadczam, że podmiot który reprezentuję spełnia warunki określone w zapytaniu 
ofertowym,  

11) oświadczam/y, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego, 

12) oświadczam\y, że jesteśmy związani z ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 
 
5. Zastrzeżenie Wykonawcy  
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione  
………………………………………………………………………………………………  
 
 
 
 
 
 
 
data .......................    …………..………………..........………………………  
     (pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)  
 
 
 

 


