
Formularz nr 1 – Formularz Oferty 

OFERTA 

NA ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

NAZWA I NR ZAMÓWIENIA: 

„Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zabudowy szeregowej zlokalizowanej w 
Wałbrzychu przy ul. Czereśniowej, działki gruntu nr 342/15, 342/14, 342/13, 

342/12, 342/11, 342/10, 342/9, 342/8, 342/7, 342/6, 342/5, obręb 11 Poniatów.” 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
„INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o. o. 
ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych 
 
2. OFERENT: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

L.p. Nazwa Oferenta Adres 
Oferenta 

   
   

 
3.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 
Imię i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Nr faksu  
Adres e-mail  

 
4. Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że: 
1) Zapoznałem (zapoznaliśmy się) się z treścią Zapytania Ofertowego dla 

niniejszego zamówienia, w tym ze wszystkimi załącznikami. 

2) Akceptuję (my) w pełni i bez zastrzeżeń warunki, jakim podporządkowane 
jest niniejsze Zapytanie Ofertowe, jako jedyną podstawę niniejszego 
postępowania, niezależnie od tego, jakie są moje (nasze) własne warunki 
sprzedaży, od których niniejszym odstępuję (my).  

3) Gwarantuję wykonanie Zamówienia zgodnie z treścią Zapytania 
Ofertowego, wyjaśnień do jego treści oraz jej modyfikacji, w szczególności 
w zakresie terminu wykonania zamówienia. 
 

4) Oferuję (my) wykonanie Zamówienia za cenę ryczałtową: 
- wartość netto (bez VAT) ……….……PLN słownie: .………………... 
PLN) 
- należny podatek VAT w wysokości ………… PLN 
(słownie:………..PLN) 



- cena brutto (z podatkiem VAT)………..PLN (słownie: 
……...……PLN) 
w tym: 
 
 

5) Oferuję (my) wykonanie Zamówienia w terminie do …………… 
6) Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni. 
7) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję (my) 

się zawrzeć Umowę z Zamawiającym w miejscu i terminie jakie zostaną 
przez niego wskazane, 

8) Następujące wypełnione załączniki do Oferty stanowią integralną część 
niniejszego formularza oferty: 

a)… 
b)…. 
c)… 
 

PODPIS: 

L.p. Nazwa 
Oferenta 

Nazwisko i imię osoby  
( osób)  upoważnionej (ych)   
 do podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Oferenta 

Podpis (y) osoby ( osób)  
upoważnionej (ych) do  
podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Oferenta (ów) 

Pieczęć(cie) 
Oferenta(ów) 

Miejscowość  
i data 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


