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Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego 

Nazwa i adres WYKONAWCY 

 

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

 NIP……………………………………                             (miejscowość, data) 

 e-mail: ……………............…….  

Tel. / Fax …………….......……. 

 
FORMULARZ OFERTY 

 
     Do  Gminy Lutocin 

     ul. Poniatowskiego 1 

     09-317 Lutocin 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Chrapoń 

i Przeradz Mały - Głęboka” 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia wskazanego w Zapytaniu Ofertowym Nr FIN.271.1.4.2016 

z dnia 30.05.2016 r., tj. ”Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Chrapoń i Przeradz Mały - 

Głęboka” za: 
 

cenę brutto  - ......................... zł, słownie ................................................................................ zł, 

cenę netto  - .......................... zł, słownie .................................................................................. zł, 

 w tym podatek VAT:  ………………… zł, słownie................................................................................zł 
 

w tym:  

droga Chrapoń: 

      Cena brutto - ........................ zł  (słownie ................................................................................ zł) 

 Cena netto - ......................... zł (słownie ................................................................................ zł) 

 Podatek VAT - ..................... zł   (słownie..................................................................................zł) 

 

droga Przeradz Mały - Głęboka: 

      Cena brutto - ........................ zł  (słownie ................................................................................ zł) 

 Cena netto - ......................... zł (słownie ................................................................................ zł) 

 Podatek VAT - ..................... zł    (słownie.................................................................................zł) 
 
  

2. Deklaruję ponadto: 

a) termin wykonania zamówienia:  do dnia 31 lipca  2016r., 
b) warunki płatności:  w terminie do 21 dni od daty wpływu faktury VAT do Urzędu Gminy, 
c) okres gwarancji: 36 miesięcy 

 

3. Oświadczam, że: 
a) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, 
b) w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie 

określonym przez Zamawiającego, 
c) uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia, 
d) podana cena będzie obowiązująca w całym okresie obowiązywania umowy i nie ulegnie zmianie. 
e) wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są kompletne, prawdziwe i 

rzetelne. 
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4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach od nr …….….. do nr ………… . 
 

5. Załącznikami do oferty stanowiącymi jej integralną część są wymagane przez Zamawiającego 
następujące dokumenty: 
 

1)  …………………………………….……………….. 

2)  …………………..…………………….………….. 

3)  ……………….….…………………….………….. 

4)  ……………………………………………………… 

5)   …………………………………………………….. 

6)   …………………………………………………….. 

                                                                              
 
 
 

           …………………..……………………….. 
                                                                                                               (podpis i pieczątka osoby uprawnionej  

                                                                                                                             do reprezentowania wykonawcy)         


