
 
Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY (wzór) 
 
Nazwa i adres Wykonawcy 
 
NAZWA:……………………………………………………………………………………………  
 
 
ADRES:……………………………………………………………………………………….. 
 

 
NIP:…………………………………………………………….……………………………… 
 
Oferuję wykonanie zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowych dla 

zadań pn.: 

Część  1.  „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1095K w Kolbarku – dokumentacja”*; 

Część 2. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1104K w Kwaśniowie Dolnym – 

dokumentacja”*. 

 

Część 1: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1095K w Kolbarku – dokumentacja”. 

 

1. cena brutto ……………………………PLN 

(słownie złotych: ....................................................................................................................................) 

w tym: 

podatek VAT ……% VAT  w wysokości ……………………….PLN 

cena netto ……………………………PLN 

(słownie złotych: ....................................................................................................................................) 

2. Deklarujemy:  

długość okresu gwarancji wynosi 24 miesiące 
 

długość okresu gwarancji wynosi 30 miesięcy 
 

długość okresu gwarancji wynosi 36 miesięcy 
 

długość okresu gwarancji wynosi 42 miesiące 
 

długość okresu gwarancji wynosi 48 miesięcy 
 

  – należy wpisać znak „X” w jednej z ww. pozycji.  
 
UWAGA: Jeżeli Wykonawca nie wpisze znaku „X” w żadnej z ww. pozycji lub wpisze 

znak „X” w więcej niż jednej pozycji, oświadczenie będzie potraktowane na równi  

z oświadczeniem udzielenia 24 miesięcznego okresu gwarancji.  

 

 

 



Część 2: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1104K w Kwaśniowie Dolnym – 

dokumentacja”. 

 

1. cena brutto ……………………………PLN 

(słownie złotych: ....................................................................................................................................) 

w tym: 

podatek VAT ……% VAT  w wysokości ……………………….PLN 

cena netto ……………………………PLN 

(słownie złotych: ....................................................................................................................................) 

3. Deklarujemy:  

długość okresu gwarancji wynosi 24 miesiące 
 

długość okresu gwarancji wynosi 30 miesięcy 
 

długość okresu gwarancji wynosi 36 miesięcy 
 

długość okresu gwarancji wynosi 42 miesiące 
 

długość okresu gwarancji wynosi 48 miesięcy 
 

  – należy wpisać znak „X” w jednej z ww. pozycji.  
 
UWAGA: Jeżeli Wykonawca nie wpisze znaku „X” w żadnej z ww. pozycji lub wpisze 

znak „X” w więcej niż jednej pozycji, oświadczenie będzie potraktowane na równi  

z oświadczeniem udzielenia 24 miesięcznego okresu gwarancji.  

 
4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

 
5. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część 

oferty są:  

 
 1.................................................  
 

2 ................................................  
 
3………………………………….. 

 

……………………, dnia…………………….       
                                                                                                              

………………..…………..…..……… 
podpis wykonawcy wraz z pieczęcią 

*niepotrzebne skreślić 


