
Załącznik nr 1 

do „Regulaminu udzielania zamówień publicznych” 

 

…........................................, dnia.........r. 
                                                                                                   [miejscowość] 

 

 

                                                 …........................................ 
                                                     [adresat] 

 

 

Zaproszenie do składania ofert 

 

............................................... 
[nazwa zamawiającego] 

zaprasza 

do złożenia oferty/udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania: 

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

– na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy − Prawo zamówień publicznych. 

1. Ofertę należy złożyć: 

1) w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego, 

2) faksem na numer ........................................, 

3) e-mailem na adres ....................................... 

2. Na kopercie/ faksie/w e-mailu należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę          

i adres wykonawcy oraz napis: „Rozpoznanie cenowe na: ...................................................” 

3. Opis przedmiotu zamówienia: .........................................................………………………… 

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

4. Kryteria oceny ofert:  

    najniższa cena: 

    inne: 

5. Termin realizacji zamówienia: 

od dnia podpisania umowy do dnia .................. 20......... r. 

Termin złożenia ofert:  

Oferty należy złożyć w terminie do dnia ................... 20........... r., do godz. ....... 

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: 

Pan/Pani ......................................., ul. .............................., pok. nr ....... , tel. ...................  



7. Informacje dotyczące zawierania umowy: 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy 

zamówienie/zlecenie/umowę w sprawie zamówienia*. 

 

........................................ .................................................................. 
             [przygotował]              [podpisał w imieniu zamawiającego] 

 

 

 

......................., dn. ....... 20....... r. 

 

W załączeniu: 

1. Wzór formularza oferty. 

2. ............ 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich 

kryteriów oceny ofert. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi 

zobowiązania Gminy Biała do zawarcia umowy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„WZÓR” 

FORMULARZ OFERTY 

…..................................... 
            [nazwa Wykonawcy] 

 

                               …...................................... 
                                [nazwa Zamawiającego] 

 

Niżej podpisany/podpisani*, …..................................................................... 

Działając w imieniu i na rzecz …...................................................................... 

w odpowiedzi na przekazane „Zaproszenie do składania ofert” na: …................................ 

składam/składamy* niniejszą ofertę: 

Oświadczam/oświadczamy*, że zapoznałem/zapoznaliśmy* się z warunkami „Zaproszenia do 

składania ofert” i nie wnoszę/wnosimy* do niego żadnych zastrzeżeń. 

Oferuję/oferujemy* realizację zamówienia zgodnie z „Zaproszeniem do składania ofert”  

za cenę_____________________ zł brutto, 

 słownie:......................................................................... 

W tym …..................zł – podatek Vat..........% 

Zobowiązuję/zobowiązujemy* się wykonać zamówienie w terminie:.................................. 

Uważam/uważamy* się za związanego/związanych* niniejszą ofertą przez okres.........dni. 

Ofertę składam/składamy* na ….. ponumerowanych stronach. 

*niepotrzebne skreślić 

 

Załączniki: 

1. ….......................... 

2. ….......................... 

3. ….......................... 

 

…...........................dn. …...............                            …............................................... 
[podpis Wykonawcy /upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy] 


