
Załącznik nr 5  

OFERTA 
……………………………………… 

miejscowość, data 

Nazwa Oferenta:  ………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres siedziby Oferenta: ………………………………………………………………………………………………….. 

NIP ………………………………………. REGON ………………………………………………………………………. 

Telefon: …………………………………. e- mail: ………………………………………………………………………... 

Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym:  

imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………….. 

numer telefonu: ……………………………………     e-mail: …………………………………………………………… 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr sprawy 2 / TU /2023 z dnia 27.01.2023 r. składam/-y ofertę 

na budowę otwartej wiaty magazynowej. 

 

Łączna cena netto oferty wynosi: ……………………………………………………………………………………... 

Słownie: ……………..……………………………………………………………………………………… złotych netto. 

Kwota podatku VAT wynosi: …………………………………………………………………………………………. 

Słownie: ……………..…………………………………………………………………………………………….. złotych. 

Łączna cena brutto oferty wynosi: ……………………………………………………………………………………. 

Słownie: ……………..…………………………………………………………………………………….. złotych brutto. 

 

Okres gwarancji (minimum 3 lata): ……………………………………………………………………………………. 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z opisem i miejscem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: najpóźniej 28.04.2023 r.. 

3. Akceptuję wszystkie wymagania w Zapytaniu ofertowym oraz w Projekcie Umowy na wykonanie przedmiotu 

zamówienia i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia Umowy na takich warunkach 

jakie wynikają z Zapytania ofertowego oraz Projektu Umowy. 

4. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej w formie audytu w swojej organizacji wykonanej przez 

Zamawiającego. 

5. Wyrażam zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą do …….. dni. 

 

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część jest: 

1. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego 2/TU/2023, 

2. Parafowany Projekt Umowy – Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 2/TU/2023, 

3. Kopię aktualnego odpisu KRS lub Zaświadczenie o wpisie do CEIDG (nie starsze niż 3 miesiące od daty składania 

otwarcia oferty), 

4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, że oferent jest czynnym płatnikiem podatku VAT (nie starsze niż 3 miesiące od 

daty składania otwarcia oferty), dopuszczalny również aktualny wydruk z internetowego wykazu podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT – podpisany i opieczętowany przez osobę upoważnioną do złożenia oferty, 

5. Referencje lub inny dowód wykonania min. 2 inwestycji opartych na konstrukcji stalowej o gabarytach min. 100m2 

zgodnie z rozdziałem V pkt. 1.4. Zapytania ofertowego 2/TU/2023,  

6. Kopia polisy OC zgodnie z rozdziałem V pkt. 1.7. Zapytania ofertowego 2/TU/2023 

7. Pełnomocnictwo w przypadku gdy oferenta reprezentuje składa osoba upoważniona zgodnie z rozdziałem VII, pkt.6. 

Zapytania ofertowego 2/TU/2023.  

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

Pieczątka firmowa Wykonawcy Podpisy osoby uprawnionej 

 


