
 
Załącznik nr 1  

do zapytania ofertowego z dnia 24 sierpnia 2022r 
Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa  ………………………………..... 

Siedziba ........................................................... 

tel. ……………….. ............... faks. ……..... 

e-mail …………………………………… 

NIP.................................................................... 

REGON .......................................................... 

        
       Zamawiający:   

       Gmina Krośnice 

       ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice 

 
 
 

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 24 sierpnia 2022r.) na usługę dowozu do ZOO Wrocław tam i z powrotem ze Szkół 

Podstawowych w Bukowicach, Kuźnicy Czeszyckiej i Krośnicach oferujemy wykonanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym:  

Cena ryczałtowa za 1 kurs tam i z powrotem na trasie wybrana szkoła – ZOO Wrocław, w 

poszczególnych częściach zapytania ofertowego wynosi: 

 

➢ Część  I (dla zadania nr 1): Usługa dowozu do ZOO Wrocław tam i z powrotem ze Szkoły 

Podstawowej w Bukowicach: 

       

netto: ……………………………… zł, 

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

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

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

brutto: ………………………………........ zł, 

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

 
➢ Część  II (dla zadania nr 2): Usługa dowozu do ZOO Wrocław tam i z powrotem ze Szkoły 

Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej: 

       

netto: ……………………………… zł, 

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

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



 
 

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

brutto: ………………………………........ zł, 

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

 
➢ Część  III (dla zadania nr 3): Usługa dowozu do ZOO Wrocław tam i z powrotem ze Szkoły 

Podstawowej w Krośnicach: 

       

netto: ……………………………… zł, 

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

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

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

brutto: ………………………………........ zł, 

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

 
 
 
Pozostałe warunki oferty:  
 
1. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia zgodnie z Załącznikiem 3 do zapytania ofertowego 
– Harmonogram realizacji zajęć dla poszczególnych grup. 
 
2.Oświadczam, że zapoznałem się  z treścią zapytania ofertowego z dnia 24.08.2022r. 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. Załączniki: 

- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg 

załącznika nr 2 do zapytania ofertowego  

 

 

 

 

 

 

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

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

                                                                                           do reprezentowania wykonawcy 


