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                                                                                                                                                         Załącznik Nr 1  

 

                                                                    

………………….………………………… 
/ pieczęć firmowa Wykonawcy/  

 

                                                                                 

 

                                                                             Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowogardzie 

ul. Wojska Polskiego 6;  

72-200 Nowogard 

                                                                      

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 
DANE WYKONAWCY: 

Nazwa i siedziba  Wykonawcy:  

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………… 
ADRES DO KORESPONDENCJI: 

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

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

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

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

Regon:………………………………………          

NIP:………………………………………… 

Telefon: ………………..........................    Fax: ……………………………………………….. 

e-mail: …………………………………… 

 

Składając ofertę w postępowaniu (SP1.341.126.21) o wartości szacunkowej zamówienia 

nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro na przegląd, serwis i konserwację urządzeń 

znajdujących się w kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w 

Nowogardzie  oferujemy łączną cenę brutto za zrealizowanie przedmiotu zamówienia  w 

zakresie określonym przez Zamawiającego w Zaproszeniu do złożenia oferty i załącznikach w 

wysokości: 

 

 Wartość brutto : …………………………………. zł 

 

Wartość brutto słownie……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 
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Podana przez nas cena ofertowa wynika z poniższej specyfikacji: 

CENNIK USŁUG – PRZEGLĄD, SERWIS I KONSERWACJA 

 

 

1 

Przedmiot zamówienia 

 

Cena netto 

za 1 

miesiąc   

 

Cena brutto 

za 1 miesiąc   

 

 

Ilość miesięcy   

Wartość brutto                              

za przegląd,  

serwis i 

konserwację 

kotłowni gazowej  

w okresie trwania 

umowy* 

 kol.1 kol. 2 Kol. 3 kol. 4 kol. 3 x kol. 4 

 

1 

 

 

Przegląd, serwis i 

konserwacja kotłowni 

gazowej w budynku SP1 

w Nowogardzie  

  

  

   

 

12 

 

 

* Wykonawca w łącznej cenie brutto uwzględni również koszt przeprowadzenia 

przeglądu tzw. „dużego”  oraz koszt przeprowadzenia przeglądu tzw. „małego. W cenę 

usługi wliczone są koszty dojazdu serwisanta do siedziby Zamawiającego.    

 

Oświadczenia: 

1. Oświadczamy, iż podana przez nas w Formularzu Ofertowym wartość brutto zawiera w 

sobie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  

2. Oferujemy termin realizacji zamówienia określony w Zaproszeniu do złożenia oferty. 

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia 

wyznaczonego jako termin składania ofert. 

4. Oświadczamy, że wszystkie osoby realizujące zamówienie posiadają wymagane prawem 

kwalifikacje i uprawnienia potrzebne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.  

 

 

 

……………………………..dnia ….................2021 r.              …..……………………………                               

    Miejscowość/data                                                                  podpis Wykonawcy lub osoby  

                                                                                                 upoważnionej do występowania  

                                                                                                     w imieniu Wykonawcy  

 

 

 

 


