
 

Zapytanie w trybie rozeznania rynku nr 00/2019/Maluch+/moduł3 

Załącznik nr 1 - Formularz Oferty 

1. ZAMAWIAJĄCY:  

Barbara Gaczkowska-Różańska 

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 

Niepubliczne Przedszkole Artystyczne i Językowe "Przed-szkółka" Barbara Gaczkowska-Różańska 

ul. Grunwaldzka 29 

45-054 Opole 

NIP: 7541351513 

adres strony www: https://www.przedszkolka.pl/  

realizując zadanie w instytucji opieki 

Dwujęzyczny Żłobek Artystyczny i Naukowy "Tuptuś Odkrywca" 

ul. o. Józefa  Czaplaka 1B 

45-055 Opole 

(dalej: „Zamawiający”) 

2. WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

Lider   

Partner nr 1   

Partner nr 2   

Partner nr 3   

 Osoba uprawniona do kontaktów: 

Imię i nazwisko 

 

 

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

3. Nawiązując do Zapytania „Remont sali zabaw” ja/my, niżej podpisany/i, w imieniu 

własnym/Wykonawcy składam/y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią 

Zapytania ofertowego.  

4. Oferuję/my wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową: w kwocie netto 

złotych: _____________________________________________________ 

(słownie: _____________________________________________________________) 

w kwocie brutto złotych: ____________________________________________________ 

https://www.przedszkolka.pl/
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(słownie: _____________________________________________________________) 

w tym podatek VAT w wysokości ______ %, to jest w kwocie: ___________________ zł 

(słownie: _____________________________________________________________) 

Powyższa cena brutto obejmuje wszelkie koszty wykonawcy związane z prawidłowym 

wykonywaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszt wszelkich danin publicznych a także 

obligatoryjnych składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, których 

płatnikiem jest Zamawiający, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz 

podatek VAT - jeśli dotyczy. 

5. Oświadczam, że zobowiązuję/my się do wykonania zamówienia w terminie określonym  

w Zapytaniu w trybie rozeznania rynku oraz akceptuję/emy warunki płatności określone przez 

Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią 

Zapytania w trybie rozeznania rynku oraz wykonam zamówienie na warunkach i zasadach 

określonych w Zapytaniu w trybie rozeznania rynku. Wykonawca akceptuje wskazany  

w Zapytaniu w trybie rozeznania rynku 30-dniowy termin związania ofertą i pozostaje związany 

niniejszą ofertą w tym terminie. W razie wybrania oferty Wykonawca zobowiązuje się do 

podpisania umowy z Zamawiającym na warunkach zawartych w Zapytaniu w trybie rozeznania 

rynku, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

6. Oświadczam/y, że: 

6.1. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu w trybie 

rozeznania rynku nr 00/2019/Maluch+/moduł3. 

6.2. Nie zachodzą względem Wykonawcy przesłanki wykluczenia określone w Zapytaniu w trybie 

rozeznania rynku, w szczególności Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym 

kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym, a wykonawcą, polegające na:  

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności 

pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Nazwisko i imię wykonawcy / osoby uprawnionej do 

reprezentowania wykonawcy 

 

Podpis 

 

Miejscowość 

i data 
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Szczegółowy Formularz cenowy (Załącznik nr 1 a) 

A B C D E F G H I 

L.p. NAZWA JEDN. 
SZACOWANA 

ILOŚĆ 

CENA 

JEDNOSTKOWA PLN 

NETTO 

STAWKA 

PODATKU VAT 

CENA 

JEDNOSTKOWA 

PLN BRUTTO 

CENA NETTO ZADOSTAWĘ 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(ILOCZYN 

KOLUMNY D IKOLUMNY E) 

CENA BRUTTO ZADOSTAWĘ 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(ILOCZYN 

KOLUMNY D I KOLUMNY G) 

A. prace remontowe pomieszczeń żłobka 

1. Murowanie ścian działowych 
 

m2 
100      

2. Gruntowanie ścian działowych m2 100      

3. Zatopienie siatki na kleju m2 100      

B. prace remontowe pomieszczeń żłobka 

4. Przygotowanie ścian pod gładź  usługa 1      

5. Prace rozbiórkowe w sali nr. 1 usługa 1      

6. Gładź m2 355      

      SUMA    

Nazwisko i imię wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy Podpis Miejscowość i data 

   

 


