
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

Do: FoxStudio Kamil Sikora  

Pszczyna (43-200) ul. Broniewskiego 3 

 

 

........................................................ 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

(nazwa, adres i NIP Oferenta) 

 

OSOBA DO KONTAKTU: 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

(imię i nazwisko, telefon, e-mail osoby do kontaktu) 

 

 

SKŁADAMY NASTĘPUJĄCĄ OFERTĘ W ZAKRESIE: 

Nazwa wydatku ilość Jedn. Cena netto 

[PLN] 

Stawka 

VAT 

[%] 

Cena brutto 

[PLN] 

1. 

PRACE BUDOWLANE, W TYM: 

• Roboty ziemne związane z 

okorytowaniem i utylizacją 

nadkładów ziemi niezbędne do 

wykonania fundamentów 

• Fundamenty/Posadzki, 

ogrzewane w tym fundament 

podtrzymujący górne moduły 

oraz ściana żelbetowa 

podtrzymująca moduły piętra 

wraz z zbrojeniem. 

• Instalacja kanalizacji sanitarnej 

• Instalacja grzewcza 

• Instalacja elektryczna 

• Elementy elewacji zewnętrznej i 

wewnętrznej 

• Montaż schodów na ścianie żelbet 

• Montaż stolarki okiennej 

• Montaż szyb działowych 

     



 
 
 
 

• Montaż szyb zewnętrznych 

• Montaż modułów stalowych 

 

2. 

Nazwa wydatku ilość Jedn. Cena netto 

[PLN] 

Stawka 

VAT 

[%] 

Cena brutto 

[PLN] 

 
ZAKUP MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

opisanych w załączniku nr 3 

 

     

 

 

OŚWIADCZAMY, ŻE: 

Lp. Zakres oświadczenia Opis 

1. 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Spełniamy wszystkie warunki udziału w 

postępowaniu (warunek od 1 do 5) 

SPEŁNIAMY WARUNEK  

Załączamy podpisane oświadczenie 

według wzoru. 

2. 

ZASADY GWARANCJI 

Oświadczamy, że udzielamy gwarancji  …….. miesięcy gwarancji 

3. 

CZAS REAKCJI SERWISU 

Oświadczamy, że czas reakcji serwisu w miejscu 

docelowym użytkowania przedmiotu dostawy 

wynosi: 

……… godzin 

4. 

POSIADANE UPRAWNIENIA 

Posiadamy uprawnienia do prowadzenia 

działalności lub czynności w zakresie 

odpowiadającemu przedmiotowi zamówienia. 

 

 TAK 

6. 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Oświadczamy, że termin realizacji zamówienia 

będzie wynosić 

…………. ……… 

6. 
Termin związania ofertą wynosi 60 dni od terminu 

składania ofert. 
 TAK 

7. 
Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego 

i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń. 
 TAK 



 
 
 
 

8. 

Zapoznaliśmy się z warunkami oferty 

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 

oferty do zawarcia umowy na określonych 

warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

 TAK 

9. 

Przyjmujemy do wiadomości, że w ramach 

składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą 

zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej 

instytucji publicznej. 

 TAK 

10. 

Wyrażamy zgodę na gromadzenie i przetwarzanie 

danych osobowych oraz dokumentów 

przekazanych Zamawiającemu w celu realizacji 

procedury wyboru Wykonawcy a następnie 

realizacji projektu w ramach naboru do konkursu.  

 TAK 

11. 

Potwierdzamy, że znajdujemy się w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej niezagrażającej 

realizacji Zamówienia. 

 TAK 

12. 

Oświadczamy, że w cenie oferty zostały 

uwzględnione wszystkie koszty wykonania i 

realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

 TAK 

13. Data przygotowania oferty ............... 2022 r. 

 

Integralną częścią oferty są: 

1) ……………………………………………………………………………………….. 

2) ……………………………………………………………………………………….. 

 

 ……………………………………………….. 

Pieczęć i podpis Oferenta  

 


