
*nie jest wymagane w przypadku składania ofert w formie  elektronicznej.  

** uzupełnić w przypadku składania ofert w formie elektronicznej.  

 

 

 Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego nr OR.III.055.1.2023 

……………………………………………. 

pieczęć wykonawcy  

 

OFERTA 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego Nr OR.III.055.1.2023 pn.: 

 

„Informator powiatowy dla seniora” 

 

Wykonawca składający ofertę: 

Nazwa  

.....................................................................................................................  

..................................................................................................................... 

Siedziba (adres)   

..................................................................................................................... 

Telefon / faks / e-mail   

..................................................................................................................... 

Zamawiający: 

Powiat Raciborski  

Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz 

Zobowiązania i informacje wykonawcy: 

1. Składamy niniejszym ofertę i zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia 

za łączną cenę brutto (tj. wraz z podatkiem VAT) w wysokości: ............................................ zł 

 (cena brutto słownie:............................................................................................................. 



..........................................................................................................................................) 

w tym: 

cena netto wynosi: .............................................. zł 

(cena netto słownie: ............................................................................................................... 

................................................................................................................................................) 

 

podatek VAT wynosi: ......................................... zł 

(podatek VAT słownie: ............................................................................................................ 

….............................................................................................................................................) 

2. Oświadczamy, że: 

 zapoznaliśmy się z postanowieniami zapytania ofertowego wraz z załącznikami  

i akceptujemy jej wszystkie zawarte tam warunki, 

 zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy załączonego do zapytania ofertowego 

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych tam 

warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego, 

 posiadamy wiedzę, umiejętności a także zaplecze techniczne i kadrowe, niezbędne do 

prawidłowego wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia. 

 Jestem płatnikiem VAT   TAK   NIE  

 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej *: 

Imię i nazwisko, stanowisko, funkcja .............................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

Telefon / fax / e-mail  

...................................................................................................................... 

Zakres *: 

 do reprezentowania w postępowaniu 

 do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

 



3. Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione *: 

...........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

4. Do oferty załączamy: 

- Oświadczenie o podwykonawstwie       TAK                     NIE  

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

5. Inne informacje wykonawcy *: 

...........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 

6. Oferta zawiera …………. ponumerowanych stron.  

 

 

 

                                                             

…………………………………………………………..… 

                                                                Data, imiona i nazwiska oraz podpisy osób 

uprawnionych  

                    do reprezentowania wykonawcy 

 

________________________________________________ 

* wypełnić jeżeli dotyczy ** niepotrzebne skreślić  

 


