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 Dokładna nazwa Wykonawcy 

 

       Adres  

 

         e – mail, nr telefonu 
 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na realizację zadania p.n. 
  
Opracowanie dokumentacji oraz organizację i przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych 

dla mieszkańców w ramach zadania „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł 
ciepła w Gminie Opoczno” 

 
Składam niniejszą ofertę i oferuję realizację zamówienia za cenę: 

1) Za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w punktach 1), 2), 3), 5) i 7) Zaproszenia do 
składania ofert: 

 
Wartość oferty netto:      ………………………………………………………… zł 
Podatek VAT (……%)  ………………………………………………………… zł 
Wartość oferty brutto:    ………………………………………………………… zł 
Słownie :  ………………………………………………………………..………………………… zł 

2) Za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w punktach 4) Zaproszenia do składania 
ofert: 

a. ……………………… zł netto za wykonanie weryfikacji budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego +…….% VAT; 

b. ……………………… zł netto za wykonanie weryfikacji budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego +…….% VAT; 

c. ……………………… zł netto za wykonanie weryfikacji pozostałych budynków, w 
tym użyteczności publicznej +…….% VAT. 

3) Za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w punktach 6) Zaproszenia do składania 
ofert: 

a. ……………………… zł netto za wykonanie świadectwa energetycznego budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego +…….% VAT; 

b. ……………………… zł netto za wykonanie świadectwa energetycznego budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego +…….% VAT; 

c. ……………………… zł netto za wykonanie świadectwa energetycznego 
pozostałych budynków, w tym użyteczności publicznej +…….% VAT. 

1. Zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie do: 29 listopada 2019 r. 
2. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się wykonać zlecenie zgodnie z zakresem ujętym 

w zapytaniu ofertowym i podpisać umowę na warunkach zawartych w niniejszej ofercie oraz 
w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 
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Przystępując do udziału w postępowaniu o niniejsze zamówienie oświadczam, że: 

1. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi. 

2. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zapytaniu prac i czynności. 
3. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także 

pracowników zdolnych do wykonania zamówienia. 
4. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 
Do oferty załączam: 
Parafowany na każdej stronie projekt umowy, będący załącznikiem do niniejszego zaproszenia. 
 
 
 
 
…………………………  dn.  ……………………………   ……..………………………………………….. 
         Podpis wykonawcy 


