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       Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 
 

„Termomodernizacja Zabytkowego kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP i Św. Michała 
Archanioła wraz z domem parafialnym w Kurowie” w  formie dotacji ze środków NFOŚiGW i 
WFOŚiGW  w  ramach Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia 

energii w budownictwie.  
 
 
 
 
 
 
pieczęć firmowa oferenta 

      ........................................ 
 /miejscowość i data/ 
 

FORMULARZ OFERTY: 
 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na wykonawstwo prac w ramach projektu 
„Termomodernizacja Zabytkowego kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP i Św. Michała 
Archanioła wraz z domem parafialnym w Kurowie” w  formie dotacji ze środków NFOŚiGW i 
WFOŚiGW  w  ramach Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia 
energii w budownictwie.  
ogłoszonego przez: 
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia NMP i Św. Michała Archanioła  
ul. Lubelska 6, 24-170 Kurów, NIP: 716-220-89-93, REGON: 040032279 

 
UWAGA: FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ NA KOMPUTERZE (LUB CZYTELNIE LITERAMI 
DRUKOWANYMI) 
 
My, niżej podpisani: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

(imię i nazwisko, stanowisko) 
 
Działając w imieniu i na rzecz……............................................................................................ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 

(nazwa firmy, adres oferenta, numer w rejestrze handlowym – jeśli dotyczy, numer 
identyfikacji podatkowej NIP) 

 
Adres e-mail do kontaktów z Zamawiającym: ……………………………………………………………………… 
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Uwaga: w przypadku W przypadku ofert składanych przez spółki cywilne, do formularza oferty 
należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej, pod 
rygorem odrzucenia oferty. W przypadku, gdy oferta składana jest przez osobę legitymującą 
się stosownym pełnomocnictwem do reprezentowania Oferenta, do formularza oferty należy 
dołączyć oryginał pełnomocnictwa, pod rygorem odrzucenia oferty. 
 

1. OŚWIADCZAMY, że spełniamy warunki udzielenia zamówienia, ustalone w zapytaniu 
ogłoszonym przez Zamawiającego. 
 

2. Przed złożeniem oferty oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i 
uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania. 
Oświadczamy, że akceptujemy opublikowane zasady zmian w umowie a naszą ofertę 
przygotowaliśmy z uwzględnieniem postanowień, opisujących zasady zmian w umowie. 
Oświadczamy, że składana oferta uwzględnia konieczność osiągnięcia oznaczonych przez 
Zamawiającego celów wykonania prac. 
 
Z tytułu wykonania prac, niezbędnych do osiągnięcia celów Zamawiającego, opisanych w 
zapytaniu ofertowym oraz projektem budowlanym, oczekujemy następującego 
wynagrodzenia: 
Lp.  

Wynagrodzenie netto  
Wartość 
podatku VAT 

Wynagrodzenie 
brutto 

1  
 
 
 

  

 
W związku z powyższym, oferujemy wykonanie prac, opisanych zapytaniem ofertowym, za 
łączną kwotę netto:  ………………… PLN (słownie: ………………………………………………………….…………) 
Do wskazanej kwoty zostanie doliczony należny podatek VAT, w łącznej kwocie ……………… PLN 
(słownie: …………………………………………………………………………). 
W związku z powyższym, łączna kwota brutto (kwota netto powiększona o należny podatek 
VAT) wyniesie: …………………… PLN (słownie:…………………………………………………………………………) 
 

 
Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ………………………..…………miesięcy. 

Uwaga: oferta, która odwoła się do okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące 
zostanie uznana za nieodpowiadającą zapytaniu ofertowemu i odrzucona. 

 
Uwaga: w przypadku, gdy Wykonawca odwołuje się do doświadczenia innego 
podmiotu, należy: 

a) Podać nazwę innego podmiotu oraz jego numer NIP: ………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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b) Przedstawić oświadczenie innego podmiotu o udzieleniu doświadczenia Wykonawcy, 
obejmujące dane o: inwestorze, miejscu realizacji, dacie realizacji (rozpoczęcie-
zakończenie) oraz doświadczeniu określonym w zapytaniu ofertowym. 

 
 

Przedstawiamy następujące dokumenty, o których mowa w zapytaniu ofertowym, a także  
potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia: 

a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

f) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

g) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. Przedstawiamy ważny odpowiedni certyfikat instalatora wystawiony przez właściwą 

akredytowaną jednostkę certyfikującą: 
Informacja o certyfikacie: ………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy wskazane w treści zapytania ofertowego warunki, 
jakim będzie odpowiadać umowa zawarta z wyłonionym oferentem. 

3. OŚWIADCZAMY, że wykonując prace będziemy stosowali się do mających zastosowanie 
przepisów prawa, w szczególności dotyczącego ochrony środowiska, ochrony przyrody 
oraz ochrony zabytków 

4. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta zachowuje ważność przez okres 45 dni od daty jej 
złożenia. 

 
 
………………………………………………    …………………………………………………… 
Data i miejscowość       
        …………………………………………………… 

Podpisy osób upoważnionych do   
reprezentowania Oferenta 

 
 
Uwaga: Zamawiający wymaga, by oferta (oraz wymagane załączniki) zostały podpisane czytelnie - 
imieniem i nazwiskiem osoby występującej w imieniu Oferenta. Zamawiający dopuszcza podpisanie 
oferty podpisem nieczytelnym (parafą) tylko pod tym warunkiem, że podpis nieczytelny zostanie 
opatrzony pieczęcią imienną (wskazującą imię i nazwisko) osoby składającej taki podpis. 
Uwaga: oferta podpisana przez osobę lub osoby nieupoważnione do reprezentowania Oferenta, 
zostanie odrzucona, bez wezwania do poprawy. Oferta podpisana nieczytelnie (parafą), nie opatrzona 
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pieczęcią imienną (wskazującą imię i nazwisko) osoby składającej podpis nieczytelny, zostanie 
odrzucona, bez wzywania do poprawy.  
W przypadku ofert składanych przez spółki cywilne, do formularza oferty należy dołączyć potwierdzoną 
za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej. W przypadku, gdy oferta składana jest przez 
osobę legitymującą się stosownym pełnomocnictwem do reprezentowania Oferenta, do formularza 
oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa. 
 

 
 
 

 
 
 


