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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

 

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY 

Nazwa Wykonawcy:................................................................................................................. 

Adres* ...................................................................................................................................... 

NIP* ............................................................................................. 

REGON* ....................................................................................... 

Telefon* ........................................... Faks*……………………. e-mail, ……………………..  

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe  przez MPWiK w Łasku Sp. z o.o. do udziału w 

postępowaniu na: Wykonanie  materiałów konferencyjnych w formie;  

 

- broszury   informacyjnej   w nakładzie  200 szt.( słownie: dwieście sztuk) 
- ulotek informacyjnych  w nakładzie   2 500 szt. (słownie: dwa tysiące pięćset sztuk )  

- teczek  ofertowych w nakładzie szt.  200 szt. (słownie: dwieście sztuk) 

w ramach projektu  ,, Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i 

modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask ”   w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
 

przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając, że akceptujemy w całości wszelkie warunki 

zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty. 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za cenę: 

 

Lp. 
Wyszczególnienie Cena netto w zł 

(bez VAT) 

Należny podatek  

VAT w % 

Cena brutto  

w zł 

1. 
Materiały 

konferencyjne  
 

  

RAZEM  

    Łączna  cena  realizacji  przedmiotu zamówienia brutto wynosi…………zł   (słownie) 
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2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, nie wnosimy 

żadnych zastrzeżeń  oraz uzyskaliśmy informacje  niezbędne do przygotowania oferty. 

3. Oświadczamy, że wymagania stawiane Wykonawcy zostały przez nas zaakceptowane bez 

zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do wykonania 

zamówienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Gwarantujemy, że cena podana w ofercie nie ulegnie zmianie przez okres ważności oferty 

( związania) oraz okres realizacji ( wykonania ) zamówienia . 

5. Oświadczamy, że w przypadku  udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że składamy  niniejszą ofertę we własnym imieniu. 

7. Potwierdzamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego 

samego postepowania. 

 

 

 

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

Miejscowość i data 

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

Podpis i pieczątka Wykonawcy 

lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 


