
Załącznik nr 2 
Formularz oferty 

postępowania w trybie zapytania ofertowego  
prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny  
(Dz.U.z1964r.nr16poz.93 z późniejszymi zmianami) 

 
                                     ………………………………………… 
                                                                                                                                     (miejscowość, data) 
……………………………………………… 
       (pieczęć oferenta) 

CGFP Ryby Sp. z o.o. 
Ul. Dworcowa 35 
89-121 Ślesin 
NIP 5581744583 
astypczyński@fundacjapotulicka.pl 

 
 

Oferta cenowa 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące projektu pn. "Rozbudowa, nadbudowa 

i przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek 

produkcyjny z częścią socjalną, w ramach istniejącego gospodarstwa rolno – hodowlanego 

oraz zbiornik bezodpływowy 2 szt. na terenie części działki nr 665/3 w miejscowości Ślesin”, 

oferuję: 

Lp. 

 

PRZEDMIOT 

ZAMÓWIENIA 

CENA JEDNOSTKOWA [ZŁ] 

ILOŚĆ 

WARTOŚĆ ŁĄCZNIE  

[ZŁ] 

Netto/ 

stawka VAT 
brutto 

Netto/ 

stawka VAT 
brutto 

1 

 

Zamówienie obejmuje 
wykonanie robót zgodnie z 
załącznikami „Zapytania 
ofertowego nr 1/2021 z dnia 
29.04.2021” 

 

     

 
Cena jednostkowa  netto  realizacji zamówienia (1 szt.)  ………………………..…………zł 

Cena jednostkowa  brutto realizacji zamówienia (1 szt.) …………………………………..zł 
WARTOŚĆ NETTO REALIZACJI ZAMÓWIENIA WYNOSI………………………………………..…….zł 

Słownie wartość netto:……………………………………………………………………………………………. 



WARTOŚĆ BRUTTO REALIZACJI ZAMÓWIENIA WYNOSI………………………………….………...zł 

Słownie wartość brutto:………………………………………………………………………………………….. 

Oświadczam, że:  

1. Oferowana cena jest ceną ryczałtową, która uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do 

należytego wykonania zamówienia. 

2. Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia; 

3. Zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy dla niniejszego zamówienia, nie wnosimy do 

niego zastrzeżeń i w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, umowę 

zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

4. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, tj. do dnia ……………………………………………. 

5. Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonywać w terminie określonym w 

zapytaniu ofertowym;  

6. Akceptujemy warunki płatności;  

7. Dysponujemy odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie 

przedmiotu Umowy; 

8. W celu realizacji Umowy zapewnimy odpowiednie zasoby techniczne  oraz personel 

posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie 

niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą i obowiązującym 

prawem. 

9. Posiadamy wiedzę i doświadczenie wymagane, przepisami prawa, do realizacji robót 

budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

10. Nie będziemy zgłaszać żadnych roszczeń wobec Zamawiającego w przypadku 

zamknięcia postępowania o udzielenie zamówienia przez Zamawiającego bez zawarcia 

umowy;  

11. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz zobowiązujemy się zabezpieczyć 

umowę zgodnie z treścią IDW.  

 

Załączniki: 

1. Pełen opis oferty (m.in. kosztorys ofertowy). 

 
 
………..……………………………….. 

                                                (pieczęć firmowa, data i czytelny podpis) 


