
Załącznik nr 1 

…………………………………………….…….. 
(Pieczęć Wykonawcy) 

 

 

O F E R T A 
 

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce 

            ul. Zielona 12 

    58-420 Lubawka 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dla Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce, na 

„Przedstawienie trzech wariantów ogrodzenia i wykonanie jednego z nich o długości 75 m od strony 

zachodniej na Cmentarzu Komunalnym w Miszkowicach - działka nr 189, obręb Miszkowice”, niniejszym 

składam/my swoją ofertę: 

 

1. Dane Wykonawcy: 

a) Nazwa Wykonawcy: 

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

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

b) Adres Wykonawcy 

• ulica i nr nieruchomości: ……………………………………………………………………………………………..………. 

• kod i miejscowość: ………………………………………………………………………………………………………………. 

• województwo: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

• nr tel.: ……………………………………….…………………. nr fax ………………………………….……….…………….… 

• NIP: ………………………………………….…….………… REGON: …………………………….…………….………….…… 

• email: …………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

• nr konta bankowego: ……………………………………………………………………………………………….……….….. 

• osoba do kontaktu: ………………………………………………….………………………………………..….……….…….. 

• nr tel.: …………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

2. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 

 

Lp. Rodzaj ogrodzenia Cena netto 
Podatek VAT 

Cena brutto 
% Kwota 

1. 
Równoległe siatkowe razem z bramą 

wjazdową o wymiarach 300 x 150 cm 
    

2. 

Schodkowe z paneli ogrodzeniowych 

razem z bramą wjazdową o wymiarach 

300 x 150 cm 

    

3. 

Równoległe z paneli ogrodzeniowych 

razem z bramą wjazdową o wymiarach 

300 x 150 cm 

    

 

3. Jednocześnie oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia oraz że cena nie zostanie zmieniona w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy. 

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - …………...….. dni ( słownie ) ………………………………………….…… 

………………………..…………………………………………….…………………………………………. dni od podpisania umowy. 

5. Termin płatności: 14 dni od dnia odbioru robót oraz doręczenia do Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. 



6. Oświadczam/my, że załączony do zapytania ofertowego wzór Umowy został przez nas zaakceptowany 

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia Umowy na warunkach 

określonych przez Zamawiającego. 

7. Oświadczam/my, że jestem/śmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

8. Wykonawca zastrzega, że wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być 

udostępnione innym uczestnikom postępowania. 

• ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

9. Inne informacje dotyczące zamówienia: 

• ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

10. Integralną częścią oferty są: 

• Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ……………………. - str. …………………… 

• Klauzula informacyjna ………………………………………………………………………..………….  - str. …………………… 

• Zaakceptowany wzór umowy …………………………………………………………………..……..- str. …………………… 

• ………………………………………………………………………………………………………………..…….. - str. …………………… 

• ………………………………………………………………………………………………………………..…….. - str. …………………… 

• ………………………………………………………………………………………………………………..…….. - str. …………………… 

11. Ofertę składam/my na …………………………. kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

 

…………………………………………………… dnia ………………………..        ………………………..…………………………………………. 
         ( Pieczęć i podpis osoby uprawnionej 
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


