
Załącznik nr 1  
do zapytania ofertowego  z dnia 26 lutego 2021r. 

 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
Nazwa  ………………………………..... 
Siedziba ........................................................... 
tel. ……………….. ............... faks. ……..... 
e-mail …………………………………… 
NIP.................................................................... 
REGON .......................................................... 
       Zamawiający:  Gmina Krośnice 
       ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice 
       NIP: 916- 13-04-684, Regon: 931934704 
 

F o r m u l a r z  O fe r t o w y    
 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00zł (zapytanie 

ofertowe z dnia 26.02.2021r.) na wykonanie usługi:  Dostawa i montaż desek drewnianych na 

podłogę i ściany dwóch wagonów wąskotorowych typu 4Kw  (pudła wagonów) wraz z 

malowaniem, ułożeniem, dopasowaniem i przykręceniem do podłóg  i ścian wagonów   

oraz wykonanie,  dostawa i montaż siedzeń drewnianych (ławek) do dwóch wagonów 

wąskotorowych osobowych typu 4Kw.  

 oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym 

w zapytaniu ofertowym:  

Część  I (dla zadania nr 1): Dostawa i montaż desek drewnianych na podłogę i ściany  wagonu 

wąskotorowego  (pudła wagonu) wraz z malowaniem, ułożeniem, dopasowaniem i przykręceniem 

do podłogi i ścian wagonu  osobowego typu 4Kw nr 002 (nr fabryczny 1353)  

Cena za wykonanie całości prac opisanych w zapytaniu ofertowym wynosi: 

         

netto: ……………………………… zł, 

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

podatek VAT …........ %, …...................... zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………) 

brutto: ……………………………… zł, 

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

 

Część II (dla zadania nr 2): Dostawa i montaż desek drewnianych na podłogę i ściany  wagonu 

wąskotorowego  (pudła wagonu) wraz z malowaniem, ułożeniem, dopasowaniem i przykręceniem 

do podłogi  i ścian wagonu  osobowego typu 4Kw nr 004 (nr fabryczny 1354)  

Cena za wykonanie całości prac opisanych w zapytaniu ofertowym wynosi: 

         

netto: ……………………………… zł, 

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

podatek VAT …........ %, …...................... zł 



(słownie: ……………………………………………………………………………) 

brutto: ……………………………… zł, 

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

 
Część III (dla zadania nr 3): Wykonanie, dostawa i montaż siedzeń drewnianych (ławek) do wagonu 

wąskotorowego osobowego 4Kw nr 002 (nr fabryczny 1353) 

Cena za wykonanie całości prac opisanych w zapytaniu ofertowym wynosi: 

         

netto: ……………………………… zł, 

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

podatek VAT …........ %, …...................... zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………) 

brutto: ……………………………… zł, 

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

 
Część IV (dla zadania nr 4): Wykonanie, dostawa i montaż siedzeń drewnianych (ławek) do wagonu 

wąskotorowego osobowego 4Kw nr 004 (nr fabryczny 1354) 

Cena za wykonanie całości prac opisanych w zapytaniu ofertowym wynosi: 

         

netto: ……………………………… zł, 

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

podatek VAT …........ %, …...................... zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………) 

brutto: ……………………………… zł, 

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

 
Pozostałe warunki oferty:  
 
1. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia do dnia wskazanego w punkcie IX zapytania 

ofertowego, tj.  

- w odniesieniu do części I i II  zamówienia (oferty) od dnia podpisania umowy do dnia 19 kwietnia 

2021r.  

Przy czym sam montaż desek na podłodze i ścianach  wagonów może rozpocząć się od dnia 6 

kwietnia 2021r.  

- w odniesieniu do części III i  IV   zamówienia (oferty) od dnia podpisania umowy do dnia 22 kwietnia 

2021r.  

Przy czym sam montaż ławek (przykręcenie ławek do ścian i podłogi)  w wagonach może być 

wykonany od 19 kwietnia 2021r. 

 
2.Oświadczam, że zapoznałem się  z treścią zapytania ofertowego z dnia 26.02.2021r. w szczególności 
z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w punkcie III zapytania ofertowego 
 i nie wnoszę  do niego zastrzeżeń.    
 



3. Oświadczam, iż  wyrażam zgodę na 30-dniowy termin płatności w rozliczeniach z Zamawiającym. 

 

4. Okres udzielenia rękojmi i gwarancji: 12 miesięcy  od dnia podpisania bezusterkowego protokołu 

odbioru 

 

5. Załączniki: 

-oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg. 

załącznika nr 2 do zapytania ofertowego  

- klauzula informacyjna RODO – wg załącznika nr 3 do zapytania ofertowego   

 

 

 

 

 

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

 (miejscowość, data)                                      podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej (ych)                                                                                                    

                                                                          do reprezentowania wykonawcy 

 


