
 
         Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego 
                              …………………………………                                     

 …………………………………………………....                                  /miejscowość, data/ 
…………………………………………………..…    
/wykonawca, nazwa firmy, adres/ 
tel/fax…………………………………………. 
e-mail:………………………………………… 
 
Znak sprawy: IGK.FZ.042.1.20.2018.JCh 

Gmina Jaworzyna Śląska 
ul. Wolności 9 
58-140 Jaworzyna Śląska           

 
 

Oferta (wzór) 
 
jako odpowiedź na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn: 
 
Działania promocyjne obejmujące wykonanie 9 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych jednostronnych,  
w ramach  projektu pn. „Rewitalizacja Jaworzyny Śląskiej poprzez przywrócenie funkcji terenom 
rekreacyjnym, nadanie nowych funkcji dwóm zdegradowanym budynkom przy ul. Wolności oraz 
modernizację części ulicy Świdnickiej”, nr RPDS.06.03.04-02-0020/17, realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura 
spójności społecznej,  Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW 
/składane na podstawie art.4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych/ 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa firmy, dokładny adres oferenta/oferentów; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące 
wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum lub spółki cywilnej) 
 
1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym  

w zaproszeniu do składania ofert. 
2. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w  zaproszeniu za kwotę  

w wysokości: 
 Kwota netto ……………………………zł  (słownie: …………………………………………………………………….……) 
 Podatek VAT 23% ……………………zł (słownie: ……………………………………………………………….…….……) 
 Kwota brutto ……………………………zł  (słownie: …………………………………………………………………………) 

 
3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym. 
4. * Zamówienie realizujemy sami/przy udziale następujących podwykonawców: 

a) ……………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa/firma, dokładny adres podwykonawcy) 

b) …………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa/firma, dokładny adres podwykonawcy) 
 



 
5. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zaproszeniu do składania 

ofert i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami. 
6. Oświadczam, że przedmiot prowadzonej działalności jest tożsamy z przedmiotem zamówienia. 
7. Oświadczam, że w stosunku do naszej firmy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości.  
8. Oświadczam, że w stosunku do naszej firmy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości. 
9. Oświadczamy, że posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i finansowym oraz osobami zdolnymi do realizacji zamówienia. 
10. Oświadczamy, że na bieżąco regulujemy należności wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. 
11. Wszelką korespondencje w sprawie niniejszego postepowania należy kierować na poniższy adres: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
.............................................................................................................................. 

12. Załączniki do niniejszej oferty: 
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego) 
 
 
*niepotrzebne skreślić                                                                            
 
                                                                                                           ………………………………………………………. 
               /data, pieczęć i podpis wykonawcy/ 
 


