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FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 

 

 

 

I. Dane Wykonawcy (w przypadku oferty wspólnej podać wszystkich wykonawców): 

 

Nazwa:  

 ...................................................................................................................................................... 

 

Siedziba:  

 ....................................................................................................................................................... 

 

Nr telefonu ......................................................................................................................................... 

 

adres e-mail:  .......................................................................................................................... 

 

nr NIP:   .................................................      nr REGON:  ...................................... 

 

 

II. Dane dotyczące Zamawiającego: 

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Szczukach 

Szczuki 22 

96-230 Biała Rawska 

 

 

III. Odpowiadając na Zapytanie Ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budynku 

kościoła i plebanii w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku kościoła i plebanii Parafii pw. Św. 

Maksymiliana w miejscowości Szczuki” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymogami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym za cenę ryczałtową brutto*: 

 

 

 

                                                  _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _   PLN 

 

słownie złotych: ......................................................................................................................... 

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

                         w tym należny podatek VAT ……………** %. 



 

**) jeżeli Wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT, podaje tylko cenę brutto i składa w wierszu poniżej 

stosowne oświadczenie:  

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

 

Na powyższą cenę składa się: 

1) opracowanie specyfikacji technicznej do przygotowania projektów budowlanego i wykonawczego za 

kwotę brutto …………………………………………………………………w tym należny podatek VAT ……………..% 

2) opracowanie projektu budowlanego za kwotę brutto………………………………………………………………. 

W tym należny podatek  VAT………% 

3) opracowanie projektu wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim - część budowlana, sanitarna i 

elektryczna  za kwotę brutto ………………………………………………………………w tym należny podatek VAT 

…….%.  

 

Jeżeli ofertę składa osoba fizyczna (nie prowadząca działalności gospodarczej), której wybór prowadziłby do 

powstania u zamawiającego obowiązku odprowadzenia należytych składek z tytułu ubezpieczenia 

społecznego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz innych obciążeń podatkowych, Wykonawca 

zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić wszystkie w/w obciążenia. 

 

IV. Oświadczamy, że: 

a) zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do niego żadnych uwag oraz 

przyjmujemy warunki w nim zawarte, 

b) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia, 

c) zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń, 

d) zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie określonym w Zapytaniu Ofertowym, 

e) akceptujemy termin płatności podany przez Zamawiającego, 

f) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

 

 

V. Inne informacje oferenta (np. wskazanie osób które będą uczestniczyć przy realizacji Zamówienia) 

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

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

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

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

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

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

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

 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 

Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 

............................................................................................................................................................... 

tel. kontaktowy, ....................................................................e-mail: …………………………………................ 

     

 

............................, dn. _ _ . _ _ . 2021 r.              

................................................................................................ 

  Podpis osób uprawnionych do składania 

świadczeń woli     

     w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / 

pieczątki 


