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Oznaczenie sprawy AG-2131-2/2014. 

……………..……………………………………………………………………… 
             (nazwa /imię i nazwisko/ i siedziba /adres/ wykonawcy/ów/) 

REGON...................................... NIP.................................... 

tel. i fax. ............................................................................. 

e-mail: ............................................................................... 

FORMULARZ OFERTOWY 

Do 

MUZEUM MARTYROLOGICZNE w Żabikowie 
ul. Niezłomnych 2, 62-030 LUBOŃ 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na wykonanie robót remontowo-konserwacyjno-naprawczych 

 - ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1.  Oferuję/my/ wykonanie robót budowlanych, będących przedmiotem zamówienia za cenę: 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
2
 

Lp. Nazwa zadania Koszt netto/Cena brutto 

1 2 3 
 
 

1 Zadanie 1 – Plac centralny i dojście do ściany śmierci .............................. zł3 

2 Zadanie 2 – Pomnik upamiętniający zamęczonych mieszkańców CCCP .............................. zł3 

3 Zadanie 3 – Studnia .............................. zł3 

4 Zadanie 4 – Basen p.poż. .............................. zł3 
 

5 
 

Razem (∑ kwot, kolumna 3, wiersz 1 do 4): .............................. zł 

6 
Podatek

 
/VAT/ ………... % .............................. zł 

7 

 
OGÓŁEM cena za wykonanie zamówienia 

(∑ kwot, kolumna 3, wiersz  5+6): .............................. zł 

2. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie określonym w Zapytaniu Ofertowym. 

3. Akceptujemy bez zastrzeżeń warunki umowy przedstawione w Zapytaniu Ofertowym. 

4. W przypadku przyjęcia naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, wcześniej przedkładając: 

a) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane przez Kierownika budowy wymaganych uprawnień do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

b) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez Kierownika budowy, co najmniej dwuletniego doświadczenia 
w kierowaniu robotami budowlanymi na terenach objętych opieką konserwatorską. 

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

/miejscowość i data/         /Imię Nazwisko i podpis przedstawiciela Wykonawcy/
1
 

                                                 
1 

Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu - podpisem  

   jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak nie jest czytelny lub nie zawiera pełnego imienia  

   i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwić odczytanie imienia i nazwiska podpisującego. 
2 

Wykonawca modeluje tabelę – wypełnia, usuwa lub skreśla pozycje odpowiednio do składanej oferty. 
3 Zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym. 

 


