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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 2/KOOWES/PEStka/2022 

 

 

………………..…………………………… 

Miejscowość, data 

 

………………………………………………………………………………. 

Nazwa Wykonawcy 

 

………………………………………………………………………………. 

adres  siedziby Wykonawcy 

 

……………………………………………………………………………….. 

Osoba do kontaktu- telefon, e-mail 

 

 

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Wymiana stolarki okienno-drzwiowej w Centrum 

Organizacji Pozarządowych przy ul. Wojska Polskiego 52 w Kielcach” ,  

oferuję zrealizowanie usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania za kwotę:  

Kwota netto:  

Podatek VAT:  

Kwota brutto:  

 

słownie kwota brutto: ……………………………………………….………………………………………………………………………… 

                                     

Składając powyższą ofertę: 

1. Oświadczam, że powyższa kwota zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi z 

uwzględnieniem zapisów załącznika nr 1 do zapytania ofertowego „Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia” 

2. Przyjmuję do realizacji warunki przedstawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 

3. Jestem związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu składania ofert  

w przedmiotowym postępowaniu. 

4. Oświadczam, iż: 
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a) zapoznałem/-am się z treścią zapytania ofertowego, warunkami zamówienia i akceptuję w pełni i 

bez zastrzeżeń wszystkie zapisy zapytania dla niniejszego zamówienia; 

b) w przypadku wybrania niniejszej oferty, zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w 

terminach i w sposób podany w zapytaniu ofertowym; 

c) w przypadku wybrania niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w zapytaniu oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego 

d) dokonałem obowiązkowego, indywidualnego pomiaru z natury, okien i drzwi przeznaczonych 

do wymiany w miejscu wykonania usługi tj. w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kielcach ul. 

Wojska Polskiego 52 w dniu…………………... 

5. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w złożonej ofercie są aktualne na dzień składania oferty. 

6. Do oferty załączam: 

a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru zał. Nr 3 

b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych wg wzoru zał. nr 4 

 

 

 

…………………………………………………………. 

        podpis Wykonawcy 


