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FORMULARZ OFERTOWY 
POSTĘPOWANIE NR OK-DAG-253-13/18 

 

 Miejscowość, data 

  
 

 

Wykonawca: Zamawiający: 

  

Centrum Doradztwa Rolniczego  
w Brwinowie Oddział w Krakowie  
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków 
tel. 12 424 05 00  
e-mail: krakow@cdr.gov.pl  

 
 

 
Ja niżej podpisany/ My niżej podpisani: 
 
.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
Będąc upoważnionym/i do reprezentowania Wykonawcy: 
 
………………………………………………………………………………………………………..………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………..…… 
adres korespondencyjny Wykonawcy (jeżeli jest inny niż ww. adres siedziby) 
 
……………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
……………………………………………………………………………………………………………..…… 
 

NIP: REGON 

Tel.: Fax.: 

Osoba wyznaczona do kontaktów:   

Telefon bezpośredni:  



Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 

Znak sprawy: OK-DAG-253-13/18 

 

 2 

 
Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą  - TAK/NIE 

 
 
 
 
 
 

1. KRYTERIUM 1 – „CENA” 

 
W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie: Wykonanie wielobranżowego projektu 
przebudowy poddasza na pokoje gościnne wraz z budową windy w podwórzu, uzyskanie 
niezbędnych wyrysów i wypisów oraz mapy do celów projektowych, opracowanie 
kosztorysów, przedmiarów robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, wykonanie inwentaryzacji poddasza do celów projektowych, uzyskanie 
wszystkich niezbędnych uzgodnień zewnętrznych, oferujemy wykonanie przedmiotu 
zamówienia za poniższą cenę. 

 
Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia oraz uzyskaniu wszystkich 
     
niezbędnych informacji oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:  
 
cenę brutto (z podatkiem VAT): ……………………….. zł brutto (słownie: …………………….. zł), 
 
- cenę netto (bez podatku VAT): …….…………………………………. zł (słownie:  
 
………………………………………………………………………………………….. zł), 
 
 podatek VAT  w wysokości ….. % stanowi kwotę …………..………………… zł 

(słownie: ……………………………………………..zł). 
 

2. KRYTERIUM 2 – „SZYBKOŚĆ REALIZACJI ZAMÓWIENIA” 

 
W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia (właściwe zaznaczyć): 

   
 Wykonawca deklaruje realizację przedmiotu zamówienia  w terminie do 150 dni  

od dnia  podpisania umowy  

 Wykonawca deklaruje realizację przedmiotu zamówienia w terminie do 160 dni  

od dnia podpisania umowy 

 Wykonawca deklaruje realizację przedmiotu zamówienia  w terminie do 170 dni  

od dnia  podpisania umowy  

 Wykonawca deklaruje realizację przedmiotu zamówienia  w terminie do 180 dni  

od dnia  podpisania umowy  
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OŚWIADCZENIA 

1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym i akceptujemy wszystkie 

warunki w nim zawarte.  

2) Oświadczamy, że akceptujemy zawarte w Zapytaniu ofertowym istotne 

postanowienia umowy oraz zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, 

do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą oraz na warunkach określonych  

w Zapytaniu ofertowym, w tym na warunkach określonych w istotnych 

postanowieniach umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3) Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego 

przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

4) Oświadczamy, że pozostajemy związani ofertą przez 30 dni, licząc od upływu terminu 

składania ofert. 

5) Oświadczamy, że cena, która została określona w tej ofercie jest ceną ryczałtową  

w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 121 z późn. zm.). 

6) Oświadczamy, że w cenie oferty zawarte są wszystkie koszty, które są konieczne  

do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia i jakie poniesie Zamawiający  

w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

7) Oświadczamy, że zamówienie zostanie wykonane w terminie wymaganym przez 

Zamawiającego. 

8) Oświadczamy, że dysponujemy,  osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia 

zawodowe do wykonania zamówienia.                                                                                                                                          

 

 

ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ: 
 

1. Referencje – co najmniej 2 pozytywne z ostatnich 36 miesięcy 
 

2. Poświadczone przez osoby uprawnione kopie dokumentów potwierdzających 
posiadanie wymaganych przez przepisy prawa i Zamawiającego uprawnień 
potrzebnych do realizacji zamówienia 
 

3. ……………………………………………………. 
 

4. …………………………………………………… 
 

5. ……………………………………………………. 
 

6. …………………………………………………… 
 

 

 

Miejscowość, data, podpis i pieczątka imienna osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 


