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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 
(miejscowość) . �����  dn���. 

 
 

����������������. 
(nazwa i adres wykonawcy lub pieczęć firmowa)  
 
 
 
 

Formularz ofertowy 
 

1. Nazwa i adres Zamawiającego  
Gmina Strzeleczki, ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, Tel. 77/ 407 66 60, fax. 77/ 407 66 61  
 
2. Nazwa i przedmiot zamówienia:  

„Sporządzenie Gminnej ewidencji zabytków oraz Gminnego programu opieki nad 

zabytkami dla Gminy Strzeleczki na lata 2017-2020” 

3. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe – zaproszenie do składania ofert.  

4. Wymagania związane z wykonaniem: szczegółowy zakres oraz wymagania zostały 
określone w zapytaniu ofertowym.  

5. Nazwa i adres Wykonawcy: ��������������������������...  
 
�������������������������������..����....���.....
NIP ������������.. Tel. �����������������������.� 
Fax. ��������������. Email: ���������������������.  
 
6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:  
 
Gminną ewidencję zabytków:  
 
cena netto ��������... podatek VAT ���������������������  
cena brutto ��������.. słownie �����������������������.  
 
Jedną kartę adresową zabytku  
 
cena netto ��������... podatek VAT ������������������.��� 

 cena brutto ��������.. słownie �����������������������. 

 
Gminny program opieki nad zabytkami  
cena netto ��������... podatek VAT ��������������������� 
cena brutto ��������.. słownie �����������������������.  
 
7.Cena za zrealizowanie całego zamówienia (z uwzględnieniem kosztów dojazdów, dostawy  

i wszelkie inne przewidziane i nieprzewidziane koszty związane z realizacją zamówienia, ): 
netto ����������.. podatek VAT �����������...����������  
brutto ���������� słownie ������������������������.  
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8. Oświadczam że:  
a) wykonam zamówienie w terminie określonym w punkcie 5 zapytania ofertowego;  

b) zapoznałem się z przedmiotem zamówienia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz 
uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty,  

c) załączone do zapytania wymagania stawiane wykonawcy zostały przeze mnie 
zaakceptowane bez zastrzeżeń,  

d) jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi,  

e) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,  

f) dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia,  

g) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


