
  Załącznik Nr 1 do zapytania  ofertowego
                                                                                                                                 Nr OKSIR-ZP/1/05/2021

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
Ul. Szkolna 1

55-114 Wisznia Mała

tel./fax 71 312 70 76
www.oksir.wiszniamala.p

                                                                                                                                                                   

FORMULARZ OFERTY 
dla postępowania pn.:    Koszenie terenów zielonych na terenie obiektów administrowanych przez OKSiR       
                                             Wisznia Mała             
1. ZAMAWIAJĄCY:

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej
ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała 
tel./fax 71 312 70 76
www.oksir.wiszniamala.pl

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

Lp. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 

Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail: 

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam (y), że:

1) Zapoznałem/zapoznaliśmy  się  z  treścią  zapytania  ofertowego  dla  niniejszego  zamówienia  i  nie
wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń, 

2) Uzyskałem  wszelkie  informacje  niezbędne  do  prawidłowego  przygotowania  i złożenia  niniejszej
oferty,

3) Gwarantuję/gwarantujemy  wykonanie  całości  niniejszego  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami
Zamawiającego,

4) W  nawiązaniu  do  zapytania  ofertowego  dot.  „Koszenie  terenów  zielonych  na  terenie  obiektów
administrowanych  przez  OKSiR”,  oferuję/my  wykonanie  zamówienia,  zgodnie  z  wymogami
zawartymi w zapytaniu ofertowym: 

Cena oferty w zakresie*: 
ZADANIE nr 1 : 

- kwota netto za 1m² koszenia trawy................................... …................zł
- podatek VAT ……….…..% w wysokości ...................................................zł
- kwota brutto za 1m² koszenia trawy.................................................... zł
- (słownie:...............................................................................................zł)

http://www.oksir.wiszniamala.p/


- kwota netto całkowita dla Zadania nr 1 ...............................................zł
- podatek VAT ……….…..% w wysokości ...................................................zł
- kwota brutto całkowita dla Zadania nr 1.................................. ….........zł
- (słownie:...............................................................................................zł)

Cena oferty w zakresie*: 
ZADANIE nr 2 : 

- kwota netto za 1m² koszenia trawy.................................................... zł
- podatek VAT ……….…..% w wysokości .................................................zł
- kwota brutto za 1m² koszenia trawy.................................................. zł
- (słownie:.............................................................................................zł)

- kwota netto całkowita dla Zadania nr 2................................... …....... zł
- podatek VAT ……….…..% w wysokości .................................................zł
- kwota brutto całkowita dla  Zadania nr 2........................................... zł
- (słownie:............................................................................................. zł)

* wypełnić dla składanego zadania lub zadań

5) Oferujemy wykonywanie zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do 31.10.2021 r.
6) Oferujemy  termin  płatności:  do  14  dni  od  daty  wpływu  faktury  do  siedziby  Zamawiającego.  

Za termin zapłaty  uznaje  się dzień,  w którym Zamawiający polecił  swojemu bankowi  przelać  na
konto Wykonawcy należne wynagrodzenie.

7) Akceptuję(emy)  bez  zastrzeżeń  wzór  umowy  przedstawiony  w  Załączniku  nr  2  do  zapytania
ofertowego oraz określone w nim warunki płatności.

8) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą,  umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w
miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

9) Oświadczam/y, że wszystkie strony/kartki naszej oferty, łącznie z wszystkimi załącznikami i do nich
podpiętymi  dokumentami  są  ponumerowane  i parafowane,  a cała  oferta  składa  się  z  ...............
stron.

10) Oświadczam/y, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od
____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i  nie zawierają informacji
stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej
konkurencji*

11) Oświadczam/y,  że  jestem/jesteśmy  związani  niniejszą  ofertą  przed  okres  30  dni  licząc  od  daty
wyznaczonej na składanie ofert.

12)Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

 Oświadczenie art. 13 lub art. 14 RODO* - oryginał 
(UWAGA !  W przypadku gdy  wykonawca  nie  przekazuje  danych  osobowych innych niż  bezpośrednio  jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub
art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa). 

 
* niepotrzebne skreślić lub usunąć.

 

______________________ dnia ___ ___  roku

 ______________________________________

(podpis osoby lub osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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