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Pieczęć Wykonawcy 

 

 

ul. Fabryczna 6 

26-026 Bilcza 

Adres Zamawiającego 
DAFI PRO S.A. 

Zamawiający 

Nazwa wykonawcy: 

Adres: 

NIP: 

REGON: 

Telefon: Fax: 

 

FORMULARZ OFERTOWY - ETAP I  
 

I. W odpowiedzi na ogłoszenie Zapytania Ofertowego Nr 1/10/2019 z dnia 29.10.2019  

składam ofertę na:  

„Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią administracyjno-socjalna wraz  
z infrastrukturą techniczną.” 

Oświadczam, że przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać w zakresie ustalonym 

w ogłoszeniu, zgodnie z wytycznymi inwestora, na podstawie wizji lokalnej, w sposób i 

zakres prac wskazany w umowie, za cenę ofertową: 

Cena ofertowa netto:                            

 ……………………………………………………………… zł 

Kwota podatku (VAT…..%)                   

………………………………………………………………zł 

Cena ofertowa brutto                            

…………………………………………………………… zł 

(słownie brutto): 

…………………………………………………………………………………………..…;     

…..……………………………………………………………………………………………………………… zł 

II. Oświadczam, że zapoznamy się ze wzorem umowy przedstawiony w ogłoszeniu i 
dostarczymy zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do Zapytania 
Ofertowego Nr 1/10/2019 z dnia 29.10.2019, najpóźniej w terminie ustalonej 
indywidualnej negocjacji z Inwestorem.  
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III. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w ogłoszeniu. 
IV. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie……………………….. 

 
 
 
 
……………………………………                            ………………………………………..…………………………………. 
   (miejscowość, data)                                                  (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)            

 
V. Deklarujemy okres gwarancji jakości na wykonanie całości przedmiotu zamówienia na 

okres:……………………………………………………………………………………….. 
VI. Oświadczam, że informacje zamieszczone na następujących stronach: …………… stanowią 

tzw. tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.* 

VII. Następujący zakres rzeczowy zamówienia powierzymy podwykonawcą: * 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

VIII. Oferta składa się z zapisanych i kolejno ponumerowanych stron (wraz z załącznikami)  

w ilości: ……………….. 

IX. Wraz z ofertą składamy załączniki: 

1) Tabelę elementów scalonych – Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego  

Nr 1/10/2019 z dnia  29.10.2019  

2) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – 

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego Nr 1/10/2019 z dnia  29.10.2019. 

3) Szczegółową Specyfikację Techniczną – Załącznik nr 5 Zapytania Ofertowego  

Nr 1/10/2019 z dnia  29.10.2019. 

4) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 14 RODO - Załącznik nr 8 Zapytania Ofertowego  

Nr 1/10/2019 z dnia  29.10.2019. 

5) ……………………………………………………………………… 

6) ………………………………………………………………………. 

*jeżeli dotyczy Wykonawcy 

 

 

 

 

……………………………………                                  ………………………………………..…………………………….. 
             (miejscowość, data)                                                  (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)      


