
 
 

 
 

Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1-RR/WCH/POIR/1.1.1/2020 
Formularz ofertowy 

 
……………….. , dnia ………………..r.. 

 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dane Wykonawcy: 
 

 

 

 

 

 

(pieczęć) 

NIP: …………………….. 

REGON: ………………………… 

Dokument rejestrowy – nazwa, nr: ………………………………. 

Osoba do kontaktów (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon): ……………………………. 

 

Dane Zamawiającego: 

Wood Core House Sp. z o.o. 
ul. Inwalidów Wojennych 8, 43-600 Jaworzno, 
NIP: 6322018581 
REGON: 368702346 

KRS: 0000702715 
 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 1-RR/WCH/POIR/1.1.1/2020 z dnia 15.09.2020r. 
 
składam (y) niniejszą ofertę i oferuję (my): 

Wykonanie działań informacyjno-promocyjnych w zakresie rozpowszechnienia wyników 

prowadzonych badań przemysłowych, możliwości jakie niesie ze sobą zastosowanie innowacyjnej 

technologii systemu prefabrykacji drewnianych i drewnopochodnych elementów modułowych oraz 

innowacyjnego systemu budowy obiektów modułowych, w związku z realizacją przez WOOD CORE 

HOUSE Sp. z o.o. projektu nr POIR.01.01.01-00-1303/17, pn.: „Opracowanie innowacyjnej technologii 

systemu prefabrykacji drewnianych i drewnopochodnych elementów modułowych oraz innowacyjnego 

systemu budowy obiektów modułowych”, zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu 

ofertowym Nr 1-RR/WCH/POIR/1.1.1/2020 z dnia 15.09.2020 r. 

 

Cena wykonania całości przedmiotu zamówienia wynosi: 

 cena netto: 

 podatek VAT: 

 cena brutto: 

 słownie cena brutto: 

 termin płatności: 21 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowego przedmiotu 

zamówienia i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego odbiór 



 
 

 
 

przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, na podstawie prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę i dostarczonej Zamawiającemu faktury VAT. 

 
 
Termin realizacji dostawy wynosi do …………… miesięca (-y) od daty zawarcia Umowy, ale nie później 
niż do dnia 30.11.2020r. 
 

 

Oświadczenia: 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych 

określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania. Nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz 

przyjmujemy w całości warunki w nim zawarte. Potwierdzamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne 

informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 

3. Oświadczamy, że termin ważności oferty wynosi 60 dni od daty złożenia oferty. 

4. Oświadczamy, że oferowana przez nas usługa/dostawa spełnia wymagania określone w zapytaniu 

ofertowym nr 1-RR/WCH/POIR/1.1.1/2020 z dnia 15.09.2020 r.  

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. Wypełniony druk oferty stanowiący Załącznik nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Oświadczenie 

o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu. 

2. Wypełniony druk oferty stanowiący Załącznik nr 3 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Oświadczenie 

o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. 

3. Aktualny odpis z dokumentu rejestrowego Wykonawcy. 

4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeśli dotyczy) – w przypadku, jeśli ofertę 

podpisuje osoba inna niż wskazana we właściwym rejestrze. 

 
 
 
 
 

….……………………………………………………………………..….. 
(czytelny podpis albo pieczęć i podpis Wykonawcy/ osoby/osób 

uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy*) 

 
*Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. 


