
 

 

Załącznik nr 4 
 

FORMULARZ OFERTY  
 
         …………………………… 
                 (miejscowość, data) 

WYKONAWCA: 

…...…………………………………….. 

………………………………………….. 
(pieczęć Wykonawcy) 

 
Wspólnota Mieszkaniowa „Sobieskiego 328C” 
ul. Sobieskiego 328C  
84 – 200 Wejherowo 

 

 Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia …………………….roku, przedkładamy ofertę na 
wykonanie zamówienia pn.: „Docieplenie i kolorystyka elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego 

zgodnie z projektem, budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Sobieskiego 328C  
w Wejherowie, znajdującego się na terenie układu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa, 
wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod numerem 957, dawny numer rejestru 
818, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r., zmienioną 
decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 04.10.2011 r. oraz wpisanego do Gminnej 
Ewidencji Zabytków Wejherowa”. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(pełna nazwa/firma Wykonawcy) 
reprezentowana przez: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 
Numer telefonu Wykonawcy: ………………………………………………………. 
Adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………… 
 

a) Oferuję zrealizowanie przedmiotu zamówienia 

za cenę netto:    ............................... zł 

podatek VAT (……%)  …………………….. zł 

za cenę brutto:    ............................... zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………) 

zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym. 

Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do 
zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego.  

**Wykonawca informuje, że (właściwe zakreślić): 
 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego. 



 

 

 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług (w zależności od 
przedmiotu zamówienia): ______________________________. Wartość towaru lub 
usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u 
Zamawiającego to ___________ zł netto. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy właściwego przyjmuje się, że wybór oferty nie 
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości 
podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

− wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

− mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o 
podatku od towarów i usług, 

− importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez 
zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 
 

b) Udzielam/y na przedmiot zamówienia pisemnej gwarancji na okres ………….. lat (należy 
wpisać okres gwarancji od 3 do 5 lat; pełne okresy roczne).  
Uwaga:  
Okres gwarancji liczony jest w latach. Wykonawca winien zaoferować w przedmiotowym 
kryterium okres gwarancji w pełnych okresach rocznych. Minimalny okres gwarancji wynosi 3 
lata. Maksymalny okres gwarancji wynosi 5 lat.   
Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji” krótszy niż 3 lata – oferta takiego Wykonawcy 
zostanie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ.  
Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji” dłuższy niż 5 lat – przyjmuje się, że 
Wykonawca udzielił 5 lat gwarancji i Zamawiający przyzna ofercie w tym kryterium 20 pkt.  
Jeżeli Wykonawca nie zaoferuje żadnego okresu gwarancji lub zaoferuje okres w miesiącach 
lub niepełnych latach przyjmuje się, że Wykonawca udzielił 3 lata gwarancji i Zamawiający 
przyzna ofercie w tym kryterium 0 pkt.  
 

c) Oświadczam, że okres rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi 5 lat (art. 568 § 1 Kodeksu 
Cywilnego).   
 

d) Termin realizacji:  
Zamówienie zrealizuję w terminie określonym w Zapytaniu ofertowym.  

 
 

1. Oświadczam, że podana kwota obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia oraz należne podatki i opłaty.  

2. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego, kryteriami oceny ofert, 
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i akceptujemy bez zastrzeżeń.  

3. Oświadczam, iż projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się                         
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

4. Oświadczam, że spełniamy warunek wzięcia udziału w postępowaniu - posiadamy stosowną 
wiedzę i doświadczenie (w załączeniu dokumenty potwierdzające).  

5. Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do czasu zawarcia umowy, 
jednak nie dłużej niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

6. Oświadczam, że cały zakres zamówienia wykonamy siłami własnymi/przy udziale 
podwykonawcy. (* niepotrzebne skreślić) 



 

 

7. Oświadczenia zawarte w niniejszej ofercie zostały złożone przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania Wykonawcy. 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 RODO 1) wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.  

 
Powyższa oferta obejmuje pełen zakres zamówienia przedstawiony w zapytaniu ofertowym. 
 
Oferta zawiera następujące dokumenty: 
a) ………………………………………………………………………………. 
b) ………………………………………………………………………………. 
c) ………………………………………………………………………………. 
d) ………………………………………………………………………………. 
e) ………………………………………………………………………………. 

 
 

 

 

…………………………………………………………………. 
(pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

 


