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Załącznik Nr 1  

WZÓR OFERTY – Część I-Sprzęt AGD 

 

 

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

 (pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

 Oferta w postępowaniu pn. 

 

         

„Dostawa i montaż wyposażenia do Gminnego Żłobka w Wierzbicy” 

CZĘŚĆ I – SPRZĘT AGD   

 

Niniejszym w imieniu wykonawcy: 

 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

 

 

składam ofertę w postępowaniu prowadzonego przez Gminę Wierzbica na następujących 

warunkach: 

 

Proponowana cena: 

 

Wartość netto 

Kwota (cyfrowo):…………………………………………….. 

Podatek VAT: 

Stawka: ………….. 

Cena brutto zł:  

Kwota (cyfrowo): ……………………………………… 

Kwota (słownie): ……………………………………………………………….………………… 

 

Proponowane warunki gwarancji: 

 

Okres Gwarancji ………………… miesięcy,  (słownie ………………………………….). 

Wyrażam zgodę na rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi na okres odpowiadający 

okresowi gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego do dnia odbioru pogwarancyjnego.  

W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym od dnia protokolarnego usunięcia 

wad. 
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1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do nich 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 

wymienionych w projekcie umowy warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego. 

3. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia do dnia:  30 czerwca 2021r. 

4. Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi zamawiającego 

określone w opisie przedmiotu zamówienia, załączniki nr 1,2,3,4,5 (niewłaściwe skreślić) 

5. Oświadczamy, że przystępując do postępowania przetargowego uzyskaliśmy wszelkie 

niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć 

wpływ na ofertę przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie 

przedmiotu umowy.   

6. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń treść oświadczenia gwarancyjnego stanowiącego 

załącznik do umowy i zobowiązujemy podpisać oświadczenie gwarancyjne w momencie 

odbioru prac pod rygorem odmowy wypłaty wynagrodzenia. 

7. Wyszczególniony w przedmiocie zmówienia asortyment jest fabrycznie nowy i wolny od 

obciążeń prawami osób trzecich. 

 

8. Korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres: 

…………………………………………………………… 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………… 

tel. ………………………………. fax …………………., e-mail; ………..………….……… 

 

 

 

 

 

 

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

(data i czytelny  podpis uprawnionego przedstawiciela (i) Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


