
 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 
 
 
……………………………………………..                                             …………………….. 
Pieczęć Wykonawcy/Oferenta                                                                        miejscowość, data                                      
 
 

 
OFERTA 

Na dźwig osobowy wraz z montażem 
 

Dane zamawiającego: 
Rodzinny Dom Seniora w Ciechocinku Piotr Strzeżewski 
Ul. Zdrojowa 53 
87-720 Ciechocinek 
NIP 9581154607  
Regon 191751152 

 
 

Dane Oferenta: 
Ja/My niżej podpisani1 ……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
Przystępujemy do zapytania ofertowego na przedmiot zamówienia zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu ofertowym nr 01/2021 z dnia 08.12.2021 r.                    
( wraz z załącznikami) oferujemy : 
 

L.p. Nazwa i parametry Ilość Cena netto  Kwota Vat  Cena brutto 

1 Dźwig osobowy elektryczny wraz z 

montażem. 

Parametry: 

Udzwig minimum 600 kg, 

Przystosowana dla osób 

niepełnosprawnych, 

Minimalna szerokość drzwi 90  cm 

Dźwig z minimum dwoma 

przystankami 

 

 

1 szt.    

 
 
Łączna wartość zamówienia 
Cena netto 

 

                                                                                                                                                 Słownie : 

 
1 Należy wskazać osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym. 

Jeśli ofertę składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo 



 

Podatek VAT …….%  

 

                                                                               Słownie: 

Cena BRUTTO                     Słownie: 

                                                                       

 

 

1. Oświadczam, że: 
a. Jestem gotowy i zdolny do wykonania zamówienia, dysponuję niezbędnym 

potencjałem technicznym do realizacji przedmiotu zamówienia; 
b. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

przedmiotu zamówienia;  
c. Niniejsza oferta spełnia warunki przedstawione w Zapytaniu ofertowym nr 01/2021 

wraz ze wszystkimi załącznikami, zobowiązuję się do udzielenia wszelkich 
wyjaśnień oraz dostarczenia wszelkich dokumentów to potwierdzających na każdym 

etapie realizacji postępowania oraz ewentualnej umowy, pod rygorem stwierdzenia 

nieważności oferty; 
d. Zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń 

oraz otrzymałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty; 
e. Zapoznałem się ze wzorem Umowy stanowiącej załącznik nr 3 do Zapytania 

ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz zobowiązuje się podpisać Umowę 

wg tego wzoru w terminie ważności oferty; 
f. Zaproponowane przeze mnie urządzenia i wyposażenie są fabrycznie nowe. 
g. Oferta obejmuje koszty transportu na miejsce posadowienia/ rozładunku/montażu, a 

także przeglądy serwisowe w okresie gwarancji (jeśli dotyczy). 
 

 
2. Okres ważności niniejszej oferty – 14 dni.  
3. Okres gwarancji ………….. miesięcy  (nie mniej niż 12 miesięcy) 

 
Wykonawca/oferent: …………………………….  
e-mail: …………………………….  
nr telefonu: …………………………….  
 
……………………, dn. …………………………..                     
(miejscowość i data) 
 
…………………………………………………………………………………………..……… 
(podpis i pieczęć przedstawiciela Wykonawcy (Oferenta) 
 
 
Jestem/jesteśmy2 świadomy/-i odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych 

oświadczeń 

 
2 Niepotrzebne skreślić 



 

Załączniki: 
 

1)  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej. 
2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 01/2021. 
3) Pełnomocnictwo do składania oferty w imieniu wykonawcy (jeśli dotyczy) 

4) Inne: …………………….  
 

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

(podpis i pieczęć Wykonawcy  
lub osoby upoważnionej) 


