
Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY

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

Adres ....................................................................................................................................................................

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

Telefon ........................................................................................ 

Faks*, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję ............................................................

e-mail* na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję ...........................................................

W  odpowiedzi  na  ogłoszenie  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Łasku  w  sprawie  postępowania 
prowadzonego  zgodnie  z   regulaminem  w  sprawie  udzielania  zamówień publicznych  o  wartości  nie 
przekraczającej  wyrażonej  w  złotych  równowartości  kwoty  30.000,00  euro  w  Zakładzie  Gospodarki 
Mieszkaniowej w Łasku, wprowadzonym Zarządzeniem Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  w 
Łasku nr 1/14 z dnia 30 lipca 2014r., którego przedmiotem jest „Wymiana stolarki okiennej i balkonowej 
w budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Łask w 2020 r.” przedkładamy niniejszą ofertę, 
oświadczając, że akceptujemy w całości wszelkie warunki zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty oraz:

• Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w zaproszeniu 
do złożenia oferty, za cenę:

• Cena brutto ….................................... zł       

(słownie: ................................................................................................................................................)

• Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku 
wyboru niniejszej oferty.

• Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z załączonym wzorem umowy stanowiący załącznik   nr 3, do 
którego  nie  wnosimy  zastrzeżeń. W  przypadku  wyboru  naszej  oferty,  zobowiązujemy  się do 
zawarcia umowy na określonych we wzorze warunkach oraz w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego.

• Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym, 
tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

• Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 31.08.2020 r.
• Udzielamy gwarancji  na okna: 60 miesięcy (ilość  miesięcy od dnia odbioru końcowego) oraz na 

roboty budowlane 24 miesiące (ilość miesięcy od dnia odbioru końcowego) termin usunięcia wad w 
okresie gwarancyjnym: do 14 dni (ilość dni od powiadomienia Zamawiającego o wadzie),

• Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz dokonaliśmy wizji 
lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia.

……………………………………
Miejscowość i data                                                       ................................................................................

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej


