
 

 

Załącznik nr 8  
 

………...................., dnia ….............. 
  

Dane Oferenta: 
Nazwa ........................................................................ 
 
Adres ......................................................................... 
 
Nr telefonu ................................................................ 
 
Adres e-mail .............................................................. 
 
Osoba do kontaktu .................................................... 
 
NIP ............................................................................. 
 

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Toruńska 8 w Gdańsku 
80-822 Gdańsk 
NIP 583-27-00-940 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Nawiązując do zapytania ofertowego nr 1/22 na wymiana drzwi wejściowych, remont 
klatki schodowej – schody, tynki, malowanie, naprawa lastriko w budynku przy ul. Toruńskiej 
8 w Gdańsku składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia. 
 
Cena realizacji zamówienia: 
 
Wartość netto ................................... zł, 
 
słownie:........................................................................................................................................ 
 
Podatek VAT ...............% 
 
Wartość brutto ................................zł, 
 
słownie:........................................................................................................................................ 
 
Okres gwarancji na wykonane prace .............. miesięcy 
 
słownie:.......................................................................................... liczone od dnia podpisania 
przez Strony protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót. 



 

1. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, warunkami zamówienia i akceptuję w 

pełni i bez zastrzeżeń postanowienia zapytania dla niniejszego zapytania. 

2. Posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem. 

3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

4. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień. 

5. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

niniejszego zamówienia. 

6. Posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą 

niż 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), co potwierdza dokument 

stanowiący załącznik Formularza ofertowego – kopia płaconej na dzień upływu 

terminu składania ofert polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument ubezpieczenia 

potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

7. Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie 

wnoszę do nich zastrzeżeń, oraz oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje do 

przygotowania ofert i spełniam wymogi określone w Zapytaniu ofertowym Nr 1/22 i 

załącznikach. 

8. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią umowy do zapytania ofertowego. 

9. Oświadczam, że wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe. 

10. Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe przetwarzane były w celu realizacji zadania 

związanego ze świadczeniem usługi. 

11. Oświadczam, że integralną część oferty stanowią następujące załączniki: 

a) Kosztorys ofertowy 

b) Oświadczenie o braku powiązań 

c) Kopia polisy 

d) Oświadczenie ustanowienia pełnomocnika – dotyczy/nie dotyczy (niepotrzebne 

skreślić) 

e) zaakceptowany /zaparafowany/ projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do 

niniejszego zapytania ofertowego, 

f) Podpisaną klauzulę informacyjną art.13 RODO 

 
 

 
 

Podpis oferenta ………………………………………… 


