
  

Załącznik nr 1 do zapytana ofertowego 

Formularz ofertowy 

Dotyczy zapytania ofertowego na:  

zakup dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie materiałów na naprawę 
schodów zapasowej klatki schodowej w bud. nr 1 w 2 wariantach: 

 wariant I – 3 biegi, 

 wariant II – 5 biegów. 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy: 

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

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

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

z siedzibą …………………., (wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w …………………. Wydział ….  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ………………….), 

NIP …………………., REGON …………………, zarejestrowanym w …………….………...….. 

 
1. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia: 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie WARIANTU nr I  

za cenę …………………………………. zł brutto, w tym obowiązująca stawka podatku VAT  

w wysokości …………… %. (*) 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie WARIANTU nr II  

za cenę …………………………………. zł brutto, w tym obowiązująca stawka podatku VAT  

w wysokości …………… %. (*) 

 

2. Zobowiązuję się wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie:  

do dnia 23 grudnia 2019 r. 

W przypadku udzielenia zamówienia i nie dostarczenia zamówionych materiałów do COSSG w 
wyznaczonym terminie (do dnia 23 grudnia 2019 r.) Zamawiający ma prawo odstąpić od realizacji 
zamówienia w trybie natychmiastowym. 

 

 



  

3. Warunki gwarancji:  

Gwarancja zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta.  

 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami 
Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 
 
 

5. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego są:  
 
a) podpisany i zaakceptowany Opis przedmiotu zamówienia – wykaz materiałów w II wariantach 

(stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego), 

b) zaakceptowana – i co za tym idzie – podpisana „Klauzula obowiązku informacyjnego” 
stanowiąca załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

 
 
 
 
....................................., dnia  .......................               
           /miejscowość/ 

 

 

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

(pieczęć i podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych)  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 

(*) – w przypadku, gdy cena przedmiotu zamówienia jest wieloskładnikowa, należy wycenić wszystkie składniki składające 

się na ostateczną cenę oferty.   


