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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – formularz ofertowy  
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........................................ 
(pieczątka oferenta) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Niżej podpisany (a) 

 

działając w imieniu i na rzecz 

 

 

(nazwa i siedziba Oferenta) 

REGON•  

NIP:  

telefon• faks •  

strona internetowa•  

e-mail:  

dane osoby do kontaktu•  

 

 

 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia  dotyczące 

wykonania robót budowlanych polegających na budowie budynku mroźni w Zakładzie 

GETMOR Sp. z o.o. Sp. K.  znajdującym się  w miejscowości Chrzanowo oferuję 

(oferujemy) wykonanie w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem prac 

zamieszczonym w zapytaniu ofertowym oraz załącznikiem nr 1 do zapytania 

ofertowego a także zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej za cenę jak poniżej : 
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l. Cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia: 

1.  Roboty budowlane: 

a) wynagrodzenie netto (bez podatku VAT)•  zł 

(słownie •  złotych), 

b) podatek VAT wynosi'  zł, według stawki 

(słownie•  złotych), 

c) wynagrodzenie brutto (z podatkiem VAT)•  zł. 

(słownie•  złotych), 

2. Roboty elektryczne: 

a) wynagrodzenie netto (bez podatku VAT)•  zł 

(słownie •  złotych), 

b) podatek VAT wynosi'  zł, według stawki 

(słownie• złotych), 

c) wynagrodzenie brutto (z podatkiem VAT)•  zł. 

(słownie•  złotych), 

3. Roboty sanitarne: 

a) wynagrodzenie netto (bez podatku VAT)•  zł 

(słownie•  złotych), 

b) podatek VAT wynosi'  zł, według stawki 

(słownie• złotych), 

c) wynagrodzenie brutto (z podatkiem VAT)•  zł. 

(słownie• złotych), 

II. Udzielam(y) gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ………….. miesięcy licząc od 

daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez uwag                        

( w przypadku braku zastrzeżeń) lub protokołu usunięcia nieprawidłowości                      

(w przypadku wystąpienia wad). 

III. Zobowiązuję(emy) się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym                 

w zapytaniu ofertowym. 

IV. Oferta jest ważna do dnia 31-12-2016 r. 
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W załączeniu przedkładamy następujące dokumenty: 

 

1. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

2. Wykaz zrealizowanych w latach 2013-2015 robót budowlanych o wartości 

pojedynczego zlecenia w kwocie co najmniej 1,0 mln zł netto (w zakresie budowy / 

rozbudowy obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą dróg i placów). 

3. Kosztorys ofertowy.  

 
(miejscowość, data)                                                  (podpis Oferenta oraz pieczęć Oferenta) 

 

 


