
F O R M U L A R Z  O F E R T O W Y

Załącznik nr 2

Nazwa wykonawcy:....................................................
Adres wykonawcy:.....................................................
N IP :................................................. JAR................
r e g o n : ...................................Jan .Radzik.............
Tel/Fax:....................... 2 2 - 4 0 0 . Rynek Wielki 7/2
. , NIP: 9221598006 Regon: 950000243Adres e-mail:...............................................................

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. 
Stanisława B.M w Żdanowie 
22-400 Zamość

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego postępowania na wykonanie zadania pn.
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa efektywności

energetycznej budynku Kościoła pw. Św. Stanisława B.M w Żdanowie”. Projekt
r r

realizowany ze środków NFOSiW i WFOSiGW w ramach Programu Poprawa jakości 

powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

poniżej przedstawiamy naszą ofertę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę:

Brutto .. t .T.................zł,
(słownie:
w tym podatek VAT (... ..%) - ...........
Cena netto .S..0*7.?.?.<■?. /.Z.... zł 
(słownie: ...sfc-f.c...
w tym:
I. opracowanie dokumentacji projektowej obiektu Kościoła: 
cena netto: ....
cena brutto: . . . .PS.?..i..
VAT:................rrrrr..................
II. opracowanie audytów ex -post:
Cena netto: TT7..
Cena brutto: .c.
z.naK sprawy: ć i ć \ ) iy



VAT:

2. Oświadczamy, że:
a) Zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego i w pełni ją akceptujemy.
b) Nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.
c) Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 1 został przez nas zaakceptowany 

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

d) Cena ofertowa uwzględnia wszelkie koszty, okoliczności i ryzyka niezbędne do 
wykonania przedmiotu zamówienia dla osiągnięcia zamierzonego efektu rzeczowego, 
o których mowa w Zapytaniu Ofertowym.

e) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 14 dni.
f) Spełniamy wszystkie warunki określone w Zapytaniu Ofertowym oraz złożyliśmy 

wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.
g) Poniżej wskazanym podwykonawcom powierzymy następujący zakres przedmiotu 

zamówienia:

UWAGA: Brak wskazania zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom oznacza wykonanie 
całości zamówienia siłami własnymi Wykonawcy.

h) Do oferty dołączamy następujące załączniki:

1)
2)

Miejscowość, data
przedstawiciela Wykonawcy

Znak sprawy: 2/2019


