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Załącznik nr 1 Formularz oferty do zapytania ofertowego nr WM/UE/01/09/2018 

    …………………………………… 

(Miejsce i data sporządzenia Oferty) 

……………………………….……. 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

OFERTA nr ……………………………….. 

DANE WYKNONAWCY: 

NAZWA …………………………………………………………………………………………. 

ADRES …………………………………………………………………………………………… 

NIP ……………………………………………………………………………………………….. 

W  odpowiedzi na ogłoszenie nr WM/UE/01/09/2018 o wszczęciu postępowania o udzielenie 

zamówienia, pt.: 

Wynajem powierzchni produkcyjnej i magazynowej 

Prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną 

w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 

19 lipca 2017 r. prowadzonego  ramach projektu „Innowacyjny siłownik hydrauliczny umożliwiający 

zwiększenie efektywności pracy, poprawy bezpieczeństwa oraz niezawodności maszyn i urządzeń” 

Składam ofertę następującej treści: 

Oferuję wynajem powierzchni produkcyjnej i magazynowej w budynku:  

 

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

(nazwa, dokładny adres) 

zgodnie z wymaganiami stawianymi w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach według następujących 

stawek i warunków:  

Nazwa usługi Cena netto za 
1m2 

Cena netto 
za 1m2 

Oferowana 
powierzchnia 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

Wysokość czynszu 
za miesiąc w 
okresie X 2018-VI 
2020  
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Ponadto Oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 

2. Podana w ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i jest 

stała w całym okresie obowiązywania Umowy. 

3. Zobowiązuję się do udzielenia dodatkowych informacji w celu weryfikacji zgodności 

przedmiotu oferty z wymaganiami ujętymi w zapytaniu. 

4. Oświadczam, że w stosunku do mojej firmy nie jest prowadzone postępowanie likwidacyjne 

czy upadłościowe.  

5. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe 

i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. 

6. Powierzchnia którą dysponuje spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym. 

7. W przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania 

umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

8. Spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu wskazane w zapytaniu ofertowym. 

9. Uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez okres 30 dni, począwszy od dnia, 

w którym upływa termin składania ofert. 

10. Osobą do kontaktu z Zamawiającym  oraz odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań 

wynikających z zamówieniem jest: 

Imię i Nazwisko: ……………...……………………………………………………………………………………………………… 

nr telefonu kontaktowego: ……………………………………………………………………………………………….……. 

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

stanowisko służbowe: …………………………………………………………………………………………………………….. 

11. Do niniejszej oferty załączam/my: Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub 

kapitałowych oraz wymagane załączniki. 

12. Ofertę składamy na ………………. kolejno ponumerowanych i parafowanych stronach. 

 

 

 

 

……………………..      …………………………………………………………………… 
(Miejscowość, data)                   (Podpis/y osoby/osób upoważnionej/nych do reprezentowania  Oferenta 

                                                                                                                                  oraz pieczęć firmowa)           


