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FORMULARZ OFERTY - Załącznik nr 1 

OFERTA CENOWA 

 

DATA SPORZĄDZENIA: ……………………….… 

WAŻNA DO: ……….……………………………….. 

Nazwa i adres oferenta: 

 
..…………………………………………………………..  

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

 

Sporządzono dla: 

Laboratorium Kosmetyczne AVA Larysa Dysput-Goławska 

ul. Dąbrowiecka 3, 05-430 Stara Wieś, Polska 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 27.07.2018 niniejszym składamy ofertę cenową na  

Budowę budynku produkcyjno – magazynowo - biurowego z zapleczem socjalnym w którym prowadzona 

będzie produkcja kosmetyków do twarzy i ciała wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. wewnętrzną 

instalacją gazową, instalacją WLZ wraz z oświetleniem zewnętrznym oraz zbiornika na nieczystości płynne, 

układu komunikacyjnego i parkingów na terenie działki nr ew. 894/9 obr. Całowanie gmina Karczew –  

Etap 2 – Roboty fundamentowe i izolacyjne według specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 4 do zapytania 

ofertowego. 

 
 

Łączna cena usługi – wartość netto …………………. PLN  

słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Stawka i wartość VAT …..… %  ….……………. PLN  

słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Łączna cena usługi – wartość brutto …………………. PLN 

słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Szczegółową wycenę przedstawiają poniższe zestawienia: 
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Wycena szczegółowa robót i materiałów budowlanych i sprzętu: 

 

LP OPIS ILOŚĆ JEDNOSTKA 
CENA 

NETTO 

 WARTOŚĆ 

NETTO  

 WARTOŚĆ 

BRUTTO  

2.0 Obsługa geodezyjna 1,00 kpl       

2.1 Ławy  87,50 m3       

2.2 Stopy  94,64 m3       

2.3 Belki podwalinowe, doki 144,90 m3 
   

2.4 Zbrojenie ław, stóp, belek podwalinowych 10,95 t 
   

2.5 izolacje p.wilgociowe i termiczne fundamentów 1,00 kpl 
   

2.6 Chudy beton pod posadzki 125,90 m3 
   

 

1. Niniejszym oświadczamy, iż cena uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do kompleksowego 

zrealizowania zamówienia wynikające z zapytania ofertowego, jak również w nim nieujęte, bez 

których nie można kompleksowo wykonać zamówienia. 

 

2. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z zapytaniem i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz 

otrzymaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją dotyczącą budynku. 

 

4. Osobą do kontaktu w sprawie oferty jest: 

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………………….  

Tel.:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Email:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 

1)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Podpis Oferenta 

………………………………………………….. 


