
 
 

 
 

    Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 10.07.2019 

 

…………………………………                                                       …………………………… 

(pieczątka wykonawcy, nazwa adres)          (miejscowość, data)

  

tel.: ……………………………….. 

fax.: ………………………………. 

Zamawiający: 

Fundacja Oświatowa 

 – Europejskie Centrum Edukacyjne 

u. T. Chałubińskiego 15 

Koszalin 75-581 

 

Formularz ofertowy 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 10.07.2019 r. na wyposażenie placu zabaw  - 

bezpieczna nawierzchnia oraz ogrodzenie placu – 120 m2 w placówce z siedzibą w 

Koszalinie przy ul. T. Chałubińskiego 15 w ramach projektu pn. „Akademia Małego 

Europejczyka – przedszkole równych szans”. 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym zgodnie 

z wymogami w nim zawartymi za kwotę w wysokości:  

Część I –Dostawa bezpiecznej nawierzchni  

cena oferty netto …………………………... zł (słownie: ……………………………….). 

Vat: ……% 

cena oferty brutto ………………………zł (słownie: ……………..……………………..). 

Część II – Montaż bezpiecznej nawierzchni  

cena oferty netto …………………………... zł (słownie: ……………………………….). 

Vat: ……% 

cena oferty brutto ………………………zł (słownie: ……………..……………………..). 

Część III – Dostawa i montaż ogrodzenia  

cena oferty netto …………………………... zł (słownie: ……………………………….). 

Vat: ……% 

cena oferty brutto ………………………zł (słownie: ……………..……………………..). 

Razem Część I ,II, III: 

cena oferty netto …………………………... zł (słownie: ……………………………….). 

Vat: ……% 



 
 

 
 

cena oferty brutto ………………………zł (słownie: ……………..……………………..). 

 

2. Oświadczam, że udzielam Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonanie 

przedmiotu zamówienia na okres 24 miesięcy, która obowiązywać będzie od chwili 

odbioru końcowego robót. 

3. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie: do 19 lipca 2019 r. 

4. Oświadczam, że ceny brutto podane w niniejszym formularzu zawierają wszystkie koszty 

wykonania zamówienia jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

5. Do kwot netto zostanie doliczony należny podatek VAT, w wysokości wynikającej  

z przepisów podatkowych, obowiązujących w dniu wystawienia danej faktury. 

6. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią zapytania ofertowego  i nie wnosimy do 

nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. 

7. Oświadczam/y, że uzyskaliśmy wszelkie informacje, wyjaśnienia oraz dane techniczne 

niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty oraz że znany jest  

zakres robót, warunki, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia oraz że 

dokonano oceny technicznej zakresu robót i uwzględniono ją w Formularzu ofertowym. 

8. Oświadczam/y, że jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą przez okres 14 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

9. Oświadczam, że w okresie realizacji zamówienia będę posiadał aktualne ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności. 

 

 

      .………….………………… 

    (podpis i pieczątka Wykonawcy) 

 

 


