
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

………………………………..
(miejscowość, data)

………………………………….
           (pieczęć oferenta)

Zamawiający:
Cezary Rułka Drewnolit
Cezaryn 22
24 -103 Żyrzyn

OFERTA
na wykonanie prac remontowo - budowlanych w ramach Projektu „EUROszansa dla 

Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju 
subregionu

w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”
zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr LGD-4/LPK/IUT/38/2014

pn.: „Adaptacja budynku mieszkalnego na cele agroturystyki – Modrzewiowy Zdrój”

Dane dotyczące oferenta:

Nazwa: .......................................................................................................................................

Siedziba: ....................................................................................................................................

Nr telefonu: ................................................................................................................................

NIP: ……………………………………………………………………………………………
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Oferujemy  wykonanie  prac  remontowo  -  budowlanych  zgodnie  z  Zapytaniem 
Ofertowym za łączną kwotę:

Netto:......................................zł(słownie: ………….……………………………………….zł),

brutto:.....................................zł(słownie:…………………………………………………..zł),

w tym podatek VAT w wysokości: ............... % tj.: ................................... zł.

W tym za poszczególne punkty Załącznika nr 2:

Punkt  1. Adaptacja budynku mieszkalnego na cele agroturystyki za łączną kwotę:

netto:.........................................zł(słownie:………….……………………………………….zł),

brutto:......................................zł(słownie:………………………………………………….. zł),

w tym podatek VAT w wysokości: ............... % tj.: ................................... zł.

Punkt 2. Oczyszczenie terenu posesji za kwotę:

netto:..........................................zł(słownie:………….………………………………………zł),

brutto:........................................zł(słownie:………………………………………………….zł),

w tym podatek VAT w wysokości: ............... % tj.: ................................... zł.

Punkt 3. Wzmocnienie skarp oczek wodnych, wykopanie studni za kwotę:

netto:.........................................zł(słownie:………….……………………………………….zł),
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brutto:........................................zł(słownie:………………………….…………….……….. zł),

w tym podatek VAT w wysokości: ............... % tj.:.................................. zł.

Punkt 4. Wykonanie instalacji elektrycznej na zewnątrz budynku za kwotę:

netto:..........................................zł(słownie:………….……………………………………. zł),

brutto:.........................................zł(słownie:……………………………………………….. zł),

w tym podatek VAT w wysokości: ............... % tj.: ................................... zł.

Punkt  5. Wykonanie podjazdu z kostki brukowej za kwotę:

netto:..........................................zł(słownie:………….……………………………………. zł),

brutto:.........................................zł(słownie:……………………………………………….. zł),

w tym podatek VAT w wysokości: ............... % tj.: ................................... zł.

Punkt 6. Wykonanie ogrodzenia za kwotę:

netto:..........................................zł(słownie:………….……………………………………. zł),

brutto:.........................................zł(słownie:……………………………………………….. zł),

w tym podatek VAT w wysokości: ............... % tj.: ................................... zł.
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Oświadczamy, że oferowana cena za całość zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

Oświadczamy,  że  posiadamy  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponujemy 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Oświadczamy,  że  znajdujemy  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej 

wykonanie zamówienia.

….….……………………………………………
(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)
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