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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

………………………….….., dnia………………. 

 

 

…………………………………….. 

(miejsce na pieczęć firmową) 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

na roboty budowlane i remontowe budynków parafialnych Parafii Rzymskokatolickiej  pw. 

św. Marii Magdaleny w miejscowości Łęczna w formie dotacji ze środków NFOŚiGW 

umowa nr: …………… 

Dane oferenta (informacje nie muszą być podawane jeżeli znajdują się na czytelnej 

pieczęci firmowej): 

Imię i nazwisko/Nazwa:……………………………………………………………………… 

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

Adres/Siedziba:……………………………………………………………………………….    

Numer telefonu /faks:………………………………………………………………………...  

Adres/ poczta  e-mail: ………………………………………………………………………..  

Numer NIP:  …………………………………………………………………………………. 

Numer REGON:……………………………………………………………………………… 

 

Dane zamawiającego: 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej, ul. Świętoduska 2 ,  21-010 

Łęczna,  
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Cena wykonania całkowitego zakresu przedmiotu zamówienia wyniesie:  

 cena brutto............................................................................................................... 

cena brutto słownie:……….…………………………………………………………………… 

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

Warunki postawione w zapytaniu ofertowym: 

 

Lp. Nazwa kryterium Wartość / j.m. 

1. Oferowana cena brutto (C)  

2. Długość okresu gwarancji i 

rękojmi (DOG) 

 

3. Doświadczenie kierownika 

jako Inspektora prac 

konserwatorskich (DK) 

 

4 Termin wykonania (TW)  

 

OŚWIADCZENIA: 

A. Oświadczam, że mam pełną świadomość iż przedmiot niniejszej oferty stanowią 

usługi realizowane w ramach realizowanego przez Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 

Marii Magdaleny w Łęcznej przedsięwzięcia pn. „Zmniejszenie zanieczyszczenia 

powietrza poprzez ocieplenie budynków i modernizację zużycia energii w budynkach  

 Parafii Rzymskokatolickiej  pw. św. Marii Magdaleny w miejscowości Łęczna” w 

formie dotacji ze środków NFOŚiGW. 

 

B. Oświadczam, że nie reprezentuję podmiotu powiązanego osobowo lub kapitałowo 

z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
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1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej 

do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, 

5. pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że 

może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

C. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, w całości ją akceptuję 

i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń, a niniejsza oferta jest z nim w całości 

zgodna.  

 

D. Oświadczam, że okres obowiązywania niniejszej oferty wynosi …………………dni. 

 

E. Oświadczam, że treść oferty jest w całości zgodna z zapytaniem ofertowym. 

 

F. Uwagi, dodatkowe informacje i załączniki do oferty: 

 

1) ………………………………………………………………………. 

2) ………………………………………………………………………. 

3) ………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

……………………….... 

Podpis  i pieczęć oferenta  

 

 

 


