
Załącznik nr 5 do zaproszenia do składania ofert 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Wykonawca składający ofertę: 

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY: 

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

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

TELEFON……………….……………….…..E-MAIL……………………………………... 

REGON:………………………………….…  NIP: ………………………...………………… 

 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: 

………………………………………..……tel: ………….lub adres e-

mail:………….……………….. 
 

 

Teatr Rampa na Targówku  

 ul. Kołowa 20  

03-536 Warszawa 

NIP 525 00 09 602 

 

Oferujemy wykonanie całości zamówienia, zgodnie ze wszystkimi wymogami, o których 

mowa w Zaproszeniu do złożenia oferty w postępowaniu na modernizację przyłącza 

kanalizacyjnego i wodociągowego w celu ich legalizacji wraz z izolacją części podziemnej 

ściany przy wejściu bocznym do Teatru Rampa na Targówku 

za cenę:  

netto………………………(słownie złotych:…………………………………………………………. 

 

plus podatek VAT 23 % …………………..(słownie złotych:……………………………………….. 

 

brutto:……………………..(słownie złotych:………………………………………………………… 

 

 

 

Jednocześnie oświadczamy, że: 

 

1. zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami określonymi  

w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej oraz zgodnie z złożoną przez nas ofertą; 

2. zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy 

3. akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od daty 

dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Teatru Rampa na Targówku, 

4. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

5. zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia do złożenia oferty wraz z załącznikami oraz ze wzorem 

umowy, akceptujemy go bez zastrzeżeń i w wypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy 

się do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu  

i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

6. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy 

jest ……………………………………………………. 

7. Oferta została złożona na……………… kolejno ponumerowanych stronach. 

8. Załącznikami do oferty są następujące dokumenty: 

a) Kosztorys wykonany na podstawie przedmiaru robót 



b) ....................................................................................................... 

c) ....................................................................................................... 

d) ....................................................................................................... 

e) ....................................................................................................... 

 

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny 

i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.) 

* CENA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia  

 

 

…………………………………….. r.    ..............................................................................  

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym: 

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

 

 


