
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1/2023 

 

 

 

 

……………………………………… 
/pieczęć Wykonawcy/ 

FORMULARZ OFERTY 

 

 ZAMAWIAJĄCY: 

 

Wnioskodawca:  
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny  

W Wohyniu 

ul. Średnia 36 

21-310 Wohyń 

 

WYKONAWCA:  

 
Zarejestrowana nazwa 

Wykonawcy: ........................................................................................................... 

Zarejestrowany adres Wykonawcy: ........…………………….......................................................... 

NIP: ……………………………………………………, 

Telefon: ..................................................., e-mail: ............................................. 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na: Roboty budowlane termomodernizacyjne oferuję/-emy 

wykonanie przedmiotu zapytania za cenę: 

Prace termomodernizacyjne obejmujące realizację projektu „Termomodernizacja obiektów o 

charakterze religijnym w Parafii p. w. św. Anny w Wohyniu”. z podziałem na budynki oraz  prace:  

1) Centrum Integracji w Bezwoli 

 

a) System zarządzania energią  

netto: ………………………………………………………………… PLN 

powiększoną o należny podatek VAT …………. %, 

 tj. brutto : 

……………………………………………………………………… PLN  

(słownie:…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….) 

 

b) Modernizacja oświetlenia  

netto: ………………………………………………………………… PLN 

powiększoną o należny podatek VAT …………. %, 

 tj. brutto : 

……………………………………………………………………… PLN  

(słownie:…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….) 

 

c) Montaż instalacji fotowoltaicznej 

netto: ………………………………………………………………… PLN 

powiększoną o należny podatek VAT …………. %, 

 tj. brutto : 

……………………………………………………………………… PLN  
(słownie:…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….) 



d) Docieplenie ścian zewnętrznych 

netto: ………………………………………………………………… PLN 

powiększoną o należny podatek VAT …………. %, 

 tj. brutto : 

……………………………………………………………………… PLN  
(słownie:…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….) 

 
e) Docieplenie dachu 

netto: ………………………………………………………………… PLN 

powiększoną o należny podatek VAT …………. %, 

 tj. brutto : 

……………………………………………………………………… PLN  
(słownie:…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….) 

 
f) Wymiana stolarki okiennej  

netto: ………………………………………………………………… PLN 

powiększoną o należny podatek VAT …………. %, 

 tj. brutto : 

……………………………………………………………………… PLN  
(słownie:…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….) 

 
g) Wymiana stolarki drzwiowej 

netto: ………………………………………………………………… PLN 

powiększoną o należny podatek VAT …………. %, 

 tj. brutto : 

……………………………………………………………………… PLN  
(słownie:…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….) 

 

h) Modernizacja systemu grzewczego 

netto: ………………………………………………………………… PLN 

powiększoną o należny podatek VAT …………. %, 

 tj. brutto : 

……………………………………………………………………… PLN  
(słownie:…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….) 

 

 

i) Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej netto: 

………………………………………………………………… PLN 

powiększoną o należny podatek VAT …………. %, 

 tj. brutto : 

……………………………………………………………………… PLN  
(słownie:…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….) 



 

Kwota łącznie dla budynku Centrum Integracji w Bezwoli: 

netto: ………………………………………………………………… PLN 

powiększoną o należny podatek VAT …………. %, 

 tj. brutto : 

……………………………………………………………………… PLN  

(słownie:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………….) 

 

Oferuję/-my okres gwarancji i rękojmi …………..… miesięcy 

 

 

 

 
2) Dom Parafialny w Wohyniu 

 

a) System zarządzania energią  

netto: ………………………………………………………………… PLN 

powiększoną o należny podatek VAT …………. %, 

 tj. brutto : 

……………………………………………………………………… PLN  

(słownie:…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….) 

 

b) Modernizacja oświetlenia  

netto: ………………………………………………………………… PLN 

powiększoną o należny podatek VAT …………. %, 

 tj. brutto : 

……………………………………………………………………… PLN  

(słownie:…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….) 

 

c) Montaż instalacji fotowoltaicznej 

netto: ………………………………………………………………… PLN 

powiększoną o należny podatek VAT …………. %, 

 tj. brutto : 

……………………………………………………………………… PLN  
(słownie:…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….) 

 

d) Docieplenie dachu 

netto: ………………………………………………………………… PLN 

powiększoną o należny podatek VAT …………. %, 

 tj. brutto : 

……………………………………………………………………… PLN  
(słownie:…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….) 

 

 

 



e) Docieplenie stropu nad piwnicą 

netto: ………………………………………………………………… PLN 

powiększoną o należny podatek VAT …………. %, 

 tj. brutto : 

……………………………………………………………………… PLN  
(słownie:…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….) 

 
f) Wymiana stolarki okiennej  

netto: ………………………………………………………………… PLN 

powiększoną o należny podatek VAT …………. %, 

 tj. brutto : 

……………………………………………………………………… PLN  
(słownie:…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….) 

 

 
g) Wymiana stolarki drzwiowej 

netto: ………………………………………………………………… PLN 

powiększoną o należny podatek VAT …………. %, 

 tj. brutto : 

……………………………………………………………………… PLN  
(słownie:…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….) 

 

h) Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania 

netto: ………………………………………………………………… PLN 

powiększoną o należny podatek VAT …………. %, 

 tj. brutto : 

……………………………………………………………………… PLN  
(słownie:…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….) 

 

 

Kwota łącznie dla budynku Dom Parafialny w Wohyniu: 

netto: ………………………………………………………………… PLN 

powiększoną o należny podatek VAT …………. %, 

 tj. brutto : 

……………………………………………………………………… PLN  

(słownie:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………….) 

 

Oferuję/-my okres gwarancji i rękojmi …………..… miesięcy 

 

 

 

 

 



Kwota łącznie dla budynku Centrum Integracji w Bezwoli i Dom Parafialny w Wohyniu: 

netto: ………………………………………………………………… PLN 

powiększoną o należny podatek VAT …………. %, 

 tj. brutto : 

……………………………………………………………………… PLN  

(słownie:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………….) 

 
1. Akceptuję/-my termin wykonania zamówienia określony w zapytaniu ofertowym. 

2. Przystępując do udziału w postępowaniu oświadczam/-amy, że: 

• Posiadam/-y uprawienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień; 

• Posiadam/-y wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia; 

• Dysponuję/-emy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

• Znajduję/-emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

3. Oświadczam/-y, że zapoznałem/-liśmy się z zapytaniem ofertowym Zamawiającego, w tym ze 

szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i uznaję/-emy się za związanych określonymi w 

nim zasadami postępowania. 

5. Oświadczam/-y, że uważam/-y się za związanego/-ych ofertą przez okres 30 dni. 

6. Oświadczam/-y, że nie jestem/-śmy powiązany/-i osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: − uczestniczeniu w spółce jako 

wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, − posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, − 

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, − 

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa - w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia, w linii bocznej lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

 

 

.............................., .............………                    .............................................. 
/miejscowość, data/                                                              /podpisy upoważnionego/-ych 

                                                                                                  przedstawicieli Oferenta 


