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FORMULARZ OFERTY 
 
 
…………………………., dnia ………………….. 2021 r. 
(miejscowość) 

 
 
O F E R T A 
Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

Tel./faks: ……………………………………………………… 

email:……………………………………………………….. 
 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe obejmujące: prace termomodernizacyjne budynku należącego 
do Archidiecezji Warmińskiej budynku Domu Rekolekcyjnego w Gietrzwałdzie. Lokalizacja Dz. nr ew. 
79 /2; Obr. 0003.jedn ewid 281405_2 Gietrzwałd. Adres: Ul. Klasztorna 2 
 
składamy niniejszą ofertę, proponujemy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 
 
Kryterium: CENA: 
 

1. Prace termomodernizacyjne budynku  
cena netto : ………………………………………zł. 

 słownie: 
 ………………………………………………………………………………………… 
 podatek VAT ……………………………………. zł. 
 słownie: 
 ………………………………………………………………………………………… 
 cena brutto: ……………………………………… zł. 
 słownie: 
 ………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 49,41 kW  
 
cena netto : ………………………………………zł. 
słownie: 
………………………………………………………………………………………… 
podatek VAT ……………………………………. zł. 
słownie: 
………………………………………………………………………………………… 
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cena brutto: ……………………………………… zł. 
słownie: 
………………………………………………………………………………………… 
 

3. Łączna cena całego zamówienia: 
 

cena netto : ………………………………………zł. 
słownie: 
………………………………………………………………………………………… 
podatek VAT ……………………………………. zł. 
słownie: 
………………………………………………………………………………………… 
cena brutto: ……………………………………… zł. 
słownie: 
………………………………………………………………………………………… 

 
Kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (w miesiącach) 
 

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (w miesiącach ):  

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

Załączniki: 

• Zał. 1 Oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania 
⎕ TAK 
⎕ NIE 
 

• Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
 
⎕ TAK 
⎕ NIE 

 
 
Inne wymagane w zapytaniu ofertowym (należy wymienić jakie) 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Oświadczamy, że: 
 

• Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń. 
• Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje w terminie  umożliwiającym złożenie kompletnej 

oferty. 
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• Pozostajemy związani złożoną ofertą przez minimum 60 dni liczone wraz z upływem terminu 
składania ofert. 

• W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy, w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

• W związku ze składaną ofertą do Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 - 2020 - przyjmuję do 
wiadomości (zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO), iż Administratorem moich danych 
osobowych będzie  Archidiecezja Warmińska Wyrażam zgodę aby moje dane osobowe 
przetwarzane były w celu realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług realizowanych 
przez  Archidiecezja Warmińska zarówno za moją zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) jak i na 
podstawie zawartych umów (6 ust. 1 lit b RODO) oraz gdy jest to niezbędne z uwagi na 
prawnie uzasadnione interesy realizowane przez  Archidiecezja Warmińska (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO). 
 

 
 

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

 (pieczątka i podpis osoby uprawnionej) 


