
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

Do zapytania ofertowego 1/2011 
 

..............................................................................     .................................................................... 
(pieczątka nagłówkowa wnioskodawcy)        (miejscowość i data) 

 

OFERTA WYKONAWCY 
na zadanie 

zgodnie z wnioskiem na wydanie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn: 

„ Nadbudowa  istniejącego budynku frontowego na cele usługowe oraz jego rozbudowa o 

łącznik (cele usługowe) i budowa w oficynie na cele usługowe, na działce nr 64/11 obr.145 – 

Śródmieście, przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie, wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan., 

prądu, gazu, wentylacji i klimatyzacji” 

Inwestycja będzie prowadzona przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, ul. Loretańska 11, 31-114 Kraków;   

reprezentowane przez  z-cę Dyrektora Jolantę Kaczmarczyk   

Dane dotyczące wykonawcy 

Nazwa  ..................................................................................................... 

Siedziba  ..................................................................................................... 

Nr telefonu/faks ........................................................... e-mail; .......................................... 

nr NIP  ........................................................... nr REGON ........................................................... 

Dane dotyczące zamawiającego 

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, 31-114 Kraków ul. Loretańska 11 

Zobowiązania wykonawcy 

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zadanie pn. „ Nadbudowa istniejącego budynku frontowego na cele 

usługowe oraz jego rozbudowa o łącznik (cele usługowe) i budowa w oficynie na cele usługowe, na działce nr 

64/11 obr.145 – Śródmieście, przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie, wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan., 

prądu, gazu, wentylacji i klimatyzacji” 
oferujemy wykonanie zamówienia na warunkach określonych w  przez Zamawiającego za łączną cenę ryczałtową w 

złotych w wysokości: 

netto; …………………………………………………………… zł 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………… zł) 

brutto; …………………………………………………………… zł 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………… zł) 

w tym: podatek VAT (…. %) …………………………. zł 

2. Oświadczamy, że żądane wynagrodzenie jest ceną ryczałtową zawierającą wszystkie koszty związane z 

wykonaniem zamówienia, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego, i jest ceną ostateczną. 

3. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia w terminie określonym w zamówieniu ofertowym  

4. Oświadczamy, że: zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego nr 1/2011 i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, 

uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty, zweryfikowaliśmy stan faktyczny miejsca 

budowy; w przypadku wyboru zobowiązujemy się do zawarcia Umowy w miejscu i terminie przedstawionym przez 

Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że oferowane roboty odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni. 

7. Obowiązki kierownika robót będzie pełnił: ………………………………………..  

posiadający odpowiednie uprawnienia, tj. ……………………………………………………………………………..  

Do oferty dołączono również (wymienić pozostałe dokumenty): 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

(Imiona i nazwiska osób uprawnionych do    (Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

reprezentowania Wykonawcy) 


