
Załącznik nr 1 
Środowiskowy Dom Samopomocy
„Słoneczny Dom”
ul. 1 Maja 21
19-500 Gołdap

FORMULARZ OFERTOWY

W związku z zaproszeniem do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro netto na:

„Zaprojektowanie kotłowni lokalnej o mocy 75 - 90 k W  zasilaj ącej wewn ętrzną  sieć 
centralnego ogrzewania  i  ciepłej  wody u żytkowej  z  wył ączeniem dotychczasowego 
zasilania z budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 2 dla Środowiskowego Domu 
Samopomocy  „Słoneczny  Dom”  w  Gołdapi  zlokalizowaneg o  na  nieruchomo ści 
gruntowej o numerze geodezyjnym 232  poło żonej w Gołdapi przy ul . 1 Maja 21 wraz z 
dostaw ą urządzeń i ich monta żem”.

niniejszym składam ofertę w tym postępowaniu.

1. Dane Wykonawcy oraz dane do kontaktu z Wykonawc ą:

Lp. dane treść:

1.
Nazwa firmy, siedziba/ 

adres 
2. Nr Rejestru KRS/CEIDG
3. Nr NIP; Nr REGON NIP :                                               REGON:
4. Faks; Telefon FAX:                                              TELEFON:

5.
Adres poczty 

elektronicznej 

2. Warunki cenowe oferty:

Oferuj ę   kompleksowe wykonanie cało ści przedmiotu zamówienia za kwot ę:  

Cena brutto : …………………………………………………………………………………zł

słownie: ...................................................................................……………………………zł

warto ść netto : ...……………………………………………………………………………..zł

słownie: ...................................................................................…………………………….zł

podatek VAT : ……………...………………………………………………………………….zł

słownie: .............................................................................................................................zł

Powy ższa cena ofertowa uwzgl ędnia:

a)  wykonanie  dokumentacji  projektowej  z  uzyskaniem  pozwolenia  na  budowę wraz 
z przeniesieniem na rzecz Zamawiającego wszelkich praw autorskich 

Cena brutto : ……………………………………………………………….………………………zł

słownie: ....................................................................................…………………………………zł
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warto ść netto :   ……………………………………………………………………………………zł

słownie:.................................................................................……………………………….……zł

podatek VAT :………………………………………………………………….……………………zł

słownie:....................................................................................................................................zł

b) dostawa urządzeń wyposażenia kotłowni i systemu kominowego

Cena brutto : ………………………………………………………………………………….……zł

słownie: .................................................................................……………………………………zł

warto ść netto :   ………………………………………………………………………….……….…zł

słownie:.................................................................................…………………………………….zł

podatek VAT :………………………………………………………………..…………..…………zł

słownie:....................................................................................................................................zł

c)  wykonanie robót budowlano –montażowych z zapewnieniem obsługi gwarancyjnej:

Cena brutto : ……………………………………………………………………………..….……zł

słownie: .................................................................................…………………………..………zł

warto ść netto :   ………………………………………………………………………………….…zł

słownie:.................................................................................………………………..………….zł

podatek VAT :………………………………………………………………..………….…………zł

słownie:....................................................................................................................................zł

Oświadczam, że:

1. Oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
2. Przedmiot  zamówienia  wykonam w terminie  określonym w niniejszym zaproszeniu  do 
składania ofert;
3. Znam treść zaproszenia do składania ofert, załączników oraz projekt umowy, i nie wnoszę 
zastrzeżeń  do brzmienia treści tych dokumentów. Jednocześnie w przypadku wyboru mojej 
oferty  zobowiązuję się  do  zawarcia  umowy na przedstawionych warunkach,  w miejscu  i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
4. Wyrażam zgodę na zawarte w zaproszeniu do składania ofert warunki płatności.
5. Uważam się  za związanego powyższą  ofertą  przez okres 30 dni od terminu składania 
oferty.
6. Inne informacje Wykonawcy:…………………………………………………………………….

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………….
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Do oferty załączam następujące dokumenty:

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

2. ....................................................................................................................

3. ....................................................................................................................

4. ....................................................................................................................

____________________, dn. ____________ ____________________________________
(podpis )
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