
                  
 

Zakup w ramach Projektu pt.  

„Zakup Infrastruktury badawczej w celu budowy laboratorium (centrum badawczego)”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1 Badania i 

Innowacje: Działanie:1.3 , współfinansowane ze środków europejskich 

 Numer umowy o dofinansowanie: RPLU.01.03.00-06-0027/16 

 

Strona 1 z 4 

 

Załącznik nr 3 – formularz oferty- wzór 

 

 

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

            (miejscowość, data) 

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

(pieczęć Oferenta) 

 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dane Oferenta 

Pełna Nazwa (firma)   

Adres siedziby (oraz adres do 

korespondencji jeśli inny niż adres 

siedziby) 
 

NIP, REGON  

Nr telefonu  

E-mail  

Osoba do kontaktu  
(imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail) 

 

Osoba/osoby uprawnione do 

reprezentacji 
(imię, nazwisko, stanowisko) 

 

 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe Zamawiającego - Twój Świat Mojski Jacek 

opublikowane w bazie konkurencyjności pod adresem internetowym: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ dotyczące zakupu robót i 

materiałów budowlanych celem adaptacji budynku na potrzeby zaplecza badawczo-

rozwojowego (laboratorium roślin), jako elementu realizacji projektu pt. "Zakup 

Infrastruktury badawczej w celu budowy laboratorium (centrum badawczego)" w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 

 
składam(y) niniejszą ofertę: 

 
1. Cena oferty 

Niniejszym Oferent zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia opisanego w 

dokumentacji projektowej w zakresie przedstawionym w zapytaniu dotyczącym zakupu robót i 

materiałów budowlanych celem adaptacji budynku na potrzeby zaplecza badawczo-rozwojowego 

(laboratorium roślin) oraz zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej  
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za cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia (cena ryczałtowa): 

Lp. Nazwa 

 

Cena netto Podatek 

VAT % 

Cena brutto 

1. Rozbiórki ścian, posadzek i zamurowania    

2. Rozbiórka dachu    

3. Roboty ziemne    

4. Podłoża i posadzki    

5. Ścianki działowe    

6. Tynki, okładziny ścian i wykończenia 

wewnętrzne 

   

7. Roboty malarskie    

8. Konstrukcja dachu, pokrycie    

9. Stolarka okienna i drzwiowa    

10. Elewacje    

11. Schody zewnętrzne, opaska    

12. Kanalizacja    

13. Woda zimna i ciepła    

14. Ogrzewanie    

15. Układanie przewodów elektrycznych    

16. Montaż osprzętu elektrycznego    

17. Montaż opraw oświetleniowych    

18. Montaż instalacji odgromowej    

19. Montaż aparatów    

20. Instalacja fotowoltaiczna    

21. Pomiary elektryczne    

 

 

Cena  oferty 

netto 

…………..……… 

PLN 
słownie: 

Podatek VAT 

…. % 
 słownie: 

Cena oferty 

brutto 

…………..……… 

PLN 
słownie 

 

Jednocześnie oświadczam(y), że: 

- cena oferty wynika z załączonego do niniejszej oferty kosztorysu, 

- w powyższej cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

2. Termin realizacji umowy (zamówienia): 

Niniejszym zobowiązuję(my) się wykonać całość przedmiotowego zamówienia W 

terminie do ………….. 
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3. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 

Niniejszym zobowiązuję(my) się udzielić na wykonane roboty budowlane bezpłatnej 

gwarancji i serwisu na okres ………… miesięcy 

(słownie:......................................................... 

………………….....................................................………..…. miesięcy) od daty 

podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego bez uwag. 

 

4. Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu: 

Oświadczam(y), że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia określone w zapytaniu ofertowym tj.: 

- posiadam(y) wymagane uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności 

lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia określonych w 

zapytaniu ofertowym; 

- posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia 

określonego w zapytaniu ofertowym; 

- dysponuję (emy) odpowiednim potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do 

należytego wykonania zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym; 

- znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte 

wykonanie zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym. 

 

7. Oświadczenia Oferenta 

Oferent oświadcza, że: 

a) zapoznał się z zapytaniem ofertowym zamieszczonym na stronie internetowej: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz z  przedmiotem 

zamówienia i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń, 

b) uzyskał informacje niezbędne do przygotowania oferty, 

c) dokonał wizji lokalnej, zapoznał się z terenem i specyfiką budowy i dokonał kalkulacji 

ceny z uwzględnieniem wszystkich aspektów terenowych oraz logistyczno – 

organizacyjnych. Oferent oświadcza, że nie będzie rościć praw do kosztów dodatkowych, 

które mogą wyniknąć z tytułu komplikacji spowodowanych aspektami terenowymi, 

logistyczno-organizacyjnymi i innymi na przyszłym placu budowy. 

d) przedstawiona wycena ofertowa została sporządzona zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa, 

e) oferta obejmuje pełen zakres zamówienia przedstawiony w zapytaniu ofertowym. 

f) w cenie oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowego 

zamówienia. 

g) wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe. 

 

8. Inne (opcjonalnie): 

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

 

 

9. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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      ............................................................................. 

       Podpis osoby/osób upoważnionej/-nych do  
       reprezentowania Oferenta 


