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Załącznik nr 4  

do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie  

1. „PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA budynku 101b na LABORATORIA 

2.  DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYKONAWCZEJ ROBÓT PRZEBUDOWY  budynku 101b na 

LABORATORIA”   

 
FORMULARZ OFERTY  
My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………  
                                          (pełna nazwa firmy i dokładny adres Oferenta)  

jako uczestnik w postępowaniu o złożenie oferty cenowej do negocjacji na wybór:  

Wykonawcy przedsięwzięcia pn.:  

1. „PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA budynku 101b 

na LABORATORIA 

2. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYKONAWCZEJ ROBÓT 

PRZEBUDOWY  budynku 101b na LABORATORIA”   

składamy niniejszą ofertę.  

1. Cena ofertowa.  

1.1.Oferujemy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia, zgodnie z warunkami Zaproszenia do 

złożenia oferty cenowej na wykonanie:  

„PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA budynku 101b na 

LABORATORIA W ZAKRESIE:………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                              (podać zakres robót) 

za łączną kwotę:  

cena netto ……………………………………….. PLN  

słownie: ………………………………………………………………………………….  

cena brutto ………………………………………. PLN  

słownie: ………………………………………………………………………………….  

VAT ………………………………………. ………PLN  

słownie: ………………………………………………………………………………….  

W terminie ……………………………………………………………………………….  

1.2. Na powyższe roboty udzielamy gwarancji ………………………. miesięcy: 

2. Cena ofertowa.  

2.1.Oferujemy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia, zgodnie z warunkami Zaproszenia do 

złożenia oferty cenowej na wykonanie:  
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 „ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYKONAWCZEJ ROBÓT  PRZEBUDOWY  

budynku 101b na LABORATORIA” W ZAKRESIE:……………………………………………. 

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

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

                                                                              (podać zakres robót) 

za łączną kwotę:  

cena netto ……………………………………….. PLN  

słownie: ………………………………………………………………………………….  

cena brutto ………………………………………. PLN  

słownie: ………………………………………………………………………………….  

VAT ………………………………………. ………PLN  

słownie: ………………………………………………………………………………….  

W terminie ……………………………………………………………………………….  

2.2. Na powyższe roboty udzielamy gwarancji ………………………. miesięcy: 

3. Termin związania ofertami(ą) wynosi 45  dni od daty przekazania ofert(y), tj. do dnia 
………………….  

4. Oświadczamy, że otrzymaliśmy i zapoznaliśmy się z dokumentacją zatwierdzonego 

projektu budowlanego obiektu oraz dokumentami  stanowiącymi załączniki do Zaproszenia 

do składania ofert cenowych i w pełni je akceptujemy. 

5. Oświadczamy, iż nie będziemy wysuwali żadnych roszczeń w przypadku odstąpienia 

Zamawiającego, bez podania przyczyn, od rozstrzygnięcia wyboru Wykonawcy, stosownie 

do treści Rozdziału IX ust. 3 Ogłoszenia o Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej na  

a. „PRZEBUDOWĘ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA budynku 101b 

na LABORATORIA 

b. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYKONAWCZEJ ROBÓT 

ADAPTACJI  budynku 101b na LABORATORIA”   

6. Składamy niniejszą ofertę cenową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum 

zarządzanego przez: …………………………………………………………………………………..  

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

                                                                                             (nazwa lidera)  
 

7. Adres e-mail do korespondencji w sprawie oferty:………….  

8. Niniejsza oferta cenowa obejmuje m.in. następujące załączniki:  

……………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                            (wymienić jakie) 

 

  Miejscowość                                                                                          …………………………………                                             

                                                                                                                                                         (pieczęć i podpis Oferenta) 
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                                                                                                      :                                                                                             


