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Załącznik Nr 3 do Zaproszenia do składania ofert 
Wzór formularza ofertowego 
 (Znak sprawy: KAR/1/06/2021) 

FORMULARZ OFERTOWY 
A. DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO. 
 

Parafia p.w. Błogosławionej Karoliny Kózki w Rzeszowie - zwana dalej 

„Zamawiającym” 

ul. Kościelna 15A, 35-505 Rzeszów 

NIP 813-31-43-292, REGON 690565561 

Nr telefonu 178590185 Nr 609259834 

Adres poczty elektronicznej: parafia@bl-karolina.eu 

Adres stron internetowych: www.bl-karolina.eu 

Godziny urzędowania : poniedziałek –piątek w godz. 8.00 –14.00. 

 

B. DANE WYKONAWCY / WYKONAWCÓW. 

11.Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy: 

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

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

NIP…………………………….……..………….………, REGON............................................................................... 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z 

niniejszym postępowaniem:  

• adres korespondencyjny: ………………………………………………………..…………………….................... 

• numer telefonu: ……….……….................................., e-mail: 

………………………………………................... 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę: 

....................................................................................................................................................................................................... 
 
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:  
 
....................................................................................................................................................................................................... 
 

 

1   Powielić tyle razy, ile to potrzebne 

mailto:parafia@bl-karolina.eu
http://www.bl-karolina.eu/
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C. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

Odpowiadając na zaproszenie do składania pn.:  
 

„Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji 

fotowoltaicznej na budynku kościoła Parafii pw. Błogosławionej Karoliny Kózki” 

 

 

1) Zobowiązuję/zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w zakresie objętym 

Zapytaniem Ofertowym, za łączną cenę ryczałtową: 

 
brutto:  ..................................................................................................................................................... zł.,  

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

netto ........................................................................ zł 

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

 

2) Oferuję/oferujemy: 

 
Długość okresu gwarancji jakości: ………  miesięcy od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego. 
 

D. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSTANOWIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA. 

 

Oświadczamy, że:    

1) Cena obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe za wszystkie obowiązki przyszłego 

Wykonawcy, niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy. 

2) Zapoznaliśmy się z Zaproszeniem do składania ofert wraz z załącznikami i nie 

wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania 

oferty.  

3) Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.  

4) Posiadam /posiadamy/ niezbędną wiedzę, doświadczenie, sprzęt oraz 

pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.   

5) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w zaproszeniu do 

składania ofert.   

6) Zobowiązujemy się dotrzymać oferowanego terminu realizacji zamówienia. 

 

 

E. ZOBOWIĄZANIE W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA. 

1) Oświadczamy, że akceptujemy Projekt umowy stanowiący załącznik do zaproszenia 

do składania ofert i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do 

zawarcia umowy o zaproponowanej treści. 

2) Osobami uprawnionymi do merytorycznej współpracy i koordynacji  

w wykonywaniu zadania ze strony Wykonawcy są: 

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

nr telefonu ………….……………….…… e-mail: ……………………………………………..………...……… 
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F. SPIS TREŚCI. 

Oferta została złożona na ....... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych  
od nr ....... do nr ........ 
 
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) ........................................................................................................................................................................ 

2) ............................................................................................................................. ........................................... 

3) ............................................................................................................................. ........................................... 

4) ........................................................................................................................................................................ 

5) ............................................................................................................................. ........................................... 

6) ............................................................................................................................. ........................................... 

7) ........................................................................................................................................................................ 

8) ............................................................................................................................. ........................................... 

 

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty 

dokumenty i złożone oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na 

dzień składania ofert (art. 297 kk). 

 

 

………………………………………… 
(miejscowość i data) 

…………………………………………… 
(pieczęć i podpis Wykonawcy  

lub Pełnomocnika) 
 

 


