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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 
 

Dotyczy zapytania ofertowego na wykonanie adaptacji pomieszczeń sali i łazienek na potrzeby 
projektu realizowanego w Żłobek Niepubliczny "U 7 Krasnoludków" w Komornikach (ul. 3 Maja 15). 
Zakup usługi realizowany będzie w ramach projektu pt. „Wsparcie rodziców wracających na rynek 
pracy poprzez zwiększenie liczby miejsc opieki dla dzieci w Żłobku Niepublicznym "U 7 
Krasnoludków”” nr RPWP.06.04.01-30-0067/15, współfinansowanego przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

do: 

Żłobek Niepubliczny "U 7 Krasnoludków" S.C. 
Małgorzata Koszuta Grażyna Rosa 

 ul. Buczka 21c 
 62-030 Luboń 
 

I. Dane wykonawcy: 
 
 
Imię nazwisko/nazwa:…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres………………:………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
telefon:..…………………………………………   e-mail:………………………………………… NIP:………..…………………… 
 
 

II. Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, tj.  dostosowanie sal, 
przystosowanie wysokości pomieszczeń, wyrównywanie i szpachlowanie ścian oraz 
sufitów – 300m2, malowanie – 300m2, wykonanie otworów, przekuć, osadzenie 
nadproży, ułożenie paneli – 70m2, drobne prace murarskie, łazienek, korytarza oraz 
montaż wyposażenia łazienki, prace elektryczne i instalacyjne w siedzibie żłobka w 
Komornikach (ul. 3 Maja 15) w terminie do 31.07.2016, za cenę: 

III. Łączna wartość robót: 
  
  
 PLN netto (wraz z materiałami) 
 
 (słownie:…………………………………………………………………………..…….) 
 
 

Do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości………..% 
 

 
 PLN brutto (wraz z materiałami) 
 
 
 (słownie:……………………………………………….……………………….) 
 W tym: 
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IV. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i specyfikacją 
zawartą w zapytaniu ofertowym, uzyskałem konieczne informacje niezbędne do 
przygotowania oferty i nie wnoszę zastrzeżeń do zamówienia. 

V. Zobowiązujemy się w przypadku przyznania zamówienia naszej firmie, do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

VI. Akceptuję warunki płatności - płatne przelewem do 14 dni od dnia otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, po potwierdzeniu wykonania 
zamówienia przez Zamawiającego. 

VII. Usługę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonam w terminie do 31.07.2016 
VIII. Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i 

prawdziwe. 
IX. Oświadczam, że wykonawca posiada odpowiednie zasoby kadrowe i technologiczne 

zapewniające wykonanie usługi zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu 
ofertowym. 

X. Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności 
XI. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia 
 

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

Data      podpis osoby składającej ofertę 
 

 


