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……………., dnia ……………. 

 

 

 

FORMULARZ  OFERTY  
   

   

Kaliskie TBS - Spółka z o.o. 

  al. ks. J. Popiełuszki 3 

  62-800 Kalisz  

 

 

  Składając ofertę pn. : „Wykonanie obowiązkowych rocznych przeglądów: kotłów 

gazowych w lokalach mieszkalnych oraz instalacji gazowej, w obiektach 

mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o.” działając w imieniu i 

na rzecz Wykonawcy : 

 

 

 

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, zgodnie z jego opisem i warunkami 

zawartymi w ogłoszeniu ofertowym , tj. : 

  Wykonywanie obowiązkowych rocznych przeglądów: kotłów gazowych w lokalach 

mieszkalnych oraz instalacji gazowej, w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład 

Kaliskiego TBS Sp. z o.o. 

 

 za cenę brutto ………………..… zł  

 

      (słownie złotych: ………………..……………………..),  zawierająca podatek VAT: 

 

 

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

 

3. Oświadczam, że w ofercie cenie brutto pkt.1 - uwzględniłem różnicę podatku VAT, 

wynikającą z  usługi w lokalach mieszkalnych i lokalu usługowym. 

 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia – zapytanie ofertowe, w tym 

wzorem umowy, stanowiącym jej załącznik i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz 

przyjmuję warunki w nich  zawarte.  

 

5. Oświadczam, iż przedmiotowe zamówienie realizowane będzie bez udziału 

podwykonawców.    
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6. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia pisemnej 

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

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

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

nr ……. do    nr …… . 

8. Oświadczam, że oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach*: 

…………………………………………………………………………………………… 

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Uwaga: W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za 

jawne. 

 

9. Dane teleadresowe Wykonawcy do prowadzenia korespondencji ( czytelne) : 

 

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

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

tel. ………………….………...,  

e-mail ………………...……......………………………………. 

 

 

 

 

 

 

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

(podpis, pieczątka osoby upoważnionej 

do  reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 


