
 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ  OFERTY 

   

   Kaliskie TBS - Spółka z o.o. 
     al. ks. J. Popiełuszki 3 
     62-800 Kalisz  

 

Składając ofertę w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie pn:  

Zakup, dostawa, montaż i utrzymanie eksploatacyjne platformy schodowej dla dwóch osób 

z niepełnosprawnościami w budynku wielorodzinnym, w ramach realizacji projektu: 

 „Poprawa dostępności ciągu komunikacyjnego na potrzeby osób z niepełnosprawnościami w budynku przy 

ulicy Zacisze 13-15 w Kaliszu należącego do zasobu Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” finansowanego w ramach Instrumentu Pożyczkowego na 

zapewnienie dostępności budynków Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Obszaru A „Programu 

wyrównywania różnic między regionami III” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych”. 

 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/Wykonawców: 

 

tj. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 
(należy podać nazwę (firmę) i adres Wykonawcy np. w formie pieczęci, 

w przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy (firmy), adresy wszystkich wykonawców składających ofertę) 

 
 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w części zakup, dostawa i montaż platformy 

schodowej, zgodnie z jego opisem i warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym: 

                                         w cenie brutto ………………..…   zł        

      (słownie złotych ..……………………………………...……….………………..…………………………………………………..) 

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w części utrzymanie eksploatacyjne platformy 

schodowej w okresie gwarancji: 

     każdorazowo w cenie brutto …………………   zł  

     (słownie złotych ..……………………………………...……….………………..…………………………………………………..) 

3. Ilość usług dostawy i montażu „doświadczenie własne wykonawcy” wg.pkt.9.2: . . . . . . . . . . . . 

.  

4.    Producent platformy, model ……………………………………………………………………………………………………..  



 

 

5. Informacja Wykonawcy o wykonaniu w ramach wynagrodzenia określonego w  pkt.2 niniejszej 

oferty, cyklicznych przeglądów   konserwacyjnych w okresie udzielonej gwarancji robót, w 

nawiązaniu do zaleceń Producenta platformy schodowej  - częstotliwość przeglądów w ciągu 

roku kalendarzowego  ………………. szt. 

6. Oświadczam, że jestem/nie jestem *(niepotrzebne skreślić) podatnikiem podatku VAT. 

7. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego, w tym wzorem umowy, 

stanowiącym jej załącznik i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich  

zawarte. 

8. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej 

umowy na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym, oraz w terminie i miejscu 

wyznaczonym przez Zamawiającego, a także do wykonywania czynności gwarancyjnych 

w ramach wynagrodzenia określonego złożoną ofertą: usuwania usterek i awarii, wykonywania 

bieżących cyklicznych przeglądów konserwacyjnych wynikających z zaleceń producenta 

platformy schodowej, wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych wynikających 

z zaleceń Urzędu Dozoru Technicznego. 

9. Oferta została złożona na ……... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od 

nr ……. do nr …… . 

 

8.    Dane teleadresowe Wykonawcy do prowadzenia korespondencji : 

Nazwa (firma) Wykonawcy*  ……………………………………………..……………………... 

Adres * …………………………………………………………………………………………… 

tel. ………………….………..., e-mail ………………...……......………………………………. 

(w przypadku składania oferty wspólnej proszę wyżej podać dane ustanowionego pełnomocnika). 

10. Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy  

 mikroprzedsiębiorstwo / małe przedsiębiorstwo / średnie przedsiębiorstwo/duże przedsiębiorstwo 1) 

11. Załącznikami do niniejszej oferty są : 

1) ………………………………..……… 

2) ………………………………..……… 

3) ………………………………..……… 

4) ……………………………………….. 

5) ……………………………………….. 

6) ……………………………………….. 

 

1)  Należy wskazać tylko jedną z kategorii,  

 

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

(podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionej/ych 

do  reprezentowania Wykonawcy) 


