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.................................. dnia ....................... 

FORMULARZ OFERTOWY 

Ja/ My, niżej podpisani:  ................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie)*:  

Firma: …………………………………………………………NIP…..………………………….. 

Zarejestrowany adres siedziby: ..…………………………..……………………………………… 

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

Numer telefonu ……………………………….  e-mail . …………….…………………………… 

uczestnicząc  w procedurze rozeznania rynku prowadzonej przez Szkołę Podstawową im. Marii 

Konopnickiej w Starym Folwarku na:  uporządkowanie sieci oraz uruchomienie łącza 

internetowego oraz przygotowanie systemu w Punkcie Przedszkolnym w Starym Folwarku 

składam/y niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia i: 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego i nie zgłaszamy do nich 

zastrzeżeń.  

2. Oferuję/emy realizację zamówienia za całkowitą łączną cenę brutto oferty ……………… zł**  

(słownie złotych: ………………………………………………………………………………… ) 

zgodnie z cenami podanymi w załączonym formularzu asortymentowo-cenowym. 

3. Zgłaszam/-y do realizacji zamówienia:  

……….   osobę bezrobotną,  

………… osobę młodocianą zatrudnianą w celu przygotowania zawodowego,  

………… osobę niepełnosprawną  

…………osobę w myśl art. 29 ust. 4 pkt 4 Prawo zamówień publicznych znajdującą się  

               w niekorzystnej sytuacji, wskazanych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.   

4. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi 

przedmiotu zamówienia  i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń 

5. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert.  

6. Oświadczamy, że w podane ceny jednostkowe brutto wliczyliśmy wszystkie koszty związane  

z pełną i terminową realizacją zamówienia. 

7. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie 

umowy.  

8. Oświadczam/y, że w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się 

do podpisania umowy na warunkach określonych na podstawie wzorów umów stosowanych w 

Szkole. 

………………………………….. 

(miejsce, data)   

……………………………………………….. 
(podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych  

do reprezentowania wykonawcy)  


