
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 
……………………………………… 
pełna nazwa i adres Wykonawcy 

……………………………………… 
nr telefonu 

……………………………………… 
nr fax 

……………………………………… 
adres e-mail 

 
OFERTA 

 

Ja, niżej podpisany …..........................................................., działając 
w imieniu1.................................................. i na rzecz2 ........................................................... 
z siedzibą ............................................ zarejestrowaną w ........................................................ 
NIP ....................................., REGON .........................................., numer rachunku bankowego 
.................................................................................................... w banku: 
.............................................. 

w nawiązaniu do zapytania ofertowego o zamówienie prowadzone w procedurze 
konkurencyjności na kompleksową termomodernizację budynku klasztornego w Spręcowie 
w ramach projektu pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przez Klasztor 
Sióstr Karmelitanek Bosych w Spręcowie” w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW 
w Warszawie nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii 
w budownictwie” oraz przy wsparciu finansowym ze środków WFOŚiGW w Olsztynie, składam 
niniejszą ofertę: 
1) Oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za łączną cenę 

…………………..………… brutto. 

2) Oferuję gwarancję i rękojmię na przedmiot zamówienia na okres ……………….., licząc 
od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3) Podana w ofercie cena nie będzie podlegała zmianie i waloryzacji. Podana cena zawiera 
wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego zrealizowania 
zamówienia wg. opisu podanego w zapytaniu ofertowym. 

4) Oferuję realizację zamówienia w terminie: od podpisania umowy do 31.08.2019r. 
 

Zamierzam */ Nie zamierzam* powierzyć podwykonawcy część zamówienia 
………………………………….., 
Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia o w niniejszej procedurze.4 

                                                
1Należy określić w czyim imieniu składana jest oferta (np. we własnym, konsorcjum czy spółki) 
2Należy podać pełną nazwę firmy. 
3 Rrozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
4 W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 



Termin płatności za realizację zamówienia wynosi do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo 
wystawionej faktury. 
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania 
ofert. 
W razie wybrania mojej oferty, zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych 
w zapytaniu ofertowym oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 
 
Załącznikami do niniejszego formularza oferty, które stanowią integralną jej część są: 

1. …………………………………………… 
2. …………………………………………… 
3. …………………………………………… 

 
Składam ofertę wraz z załącznikami na ...... kolejno ponumerowanych stronach. 
 

 
 
 
 

 
............................ dnia .................               ……………………………………………………… 

(podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela) 

 


