
Załącznik Nr 1 do zapytania z dnia 11.03.2022 roku 

do udzielania zamówień publicznych  

o wartości poniżej 130 tys. z netto.  

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Grajewie. 

 

FORMULARZ OFERTY 

na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tys. zł netto 

 

1. Pełna nazwa, adres siedziby, adres e-mail, REGON, NIP Wykonawcy ubiegającego się o wykonanie 

zamówienia……………………………………… 

2. Odpowiadając na zapytanie ofertowe Zamawiającego – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie z dnia ..................... 

w sprawie zamówienia publicznego dotyczącego (usługa/ dostawa/ robota budowlana*) 

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

(przedmiot zamówienia) 

oferuję/oferujemy jego wykonanie zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za cenę:  

 

 

 



Formularz oferty cenowej na świadczenie usługi przewozu osób na potrzeby MOSiR w Grajewie w 2022 roku 

 

 Ilość przewożonych osób 

 

Trasa do 8 osób do 21 osób do 30 osób do 50 osób 

Cena oferowana za 1 km 

do 30km     

do 50  km     

do 80 km     

 do 100 km     

     

powyżej 100 km     

 

 

3. Data rozpoczęcia realizacji zamówienia  ..................................................................................... 

4. Data zakończenia realizacji zamówienia  .................................................................................... 

5. Okres gwarancji (jeżeli dotyczy zamówienia) .............................................................................. 

6. Oświadczam/ oświadczamy, że: 



1) otrzymaliśmy informacje konieczne do właściwego przygotowania oferty, 

2) akceptujemy wszystkie warunki udziału w postępowaniu, o których mowa  w zapytaniu ofertowym Zamawiającego, 

3) w razie wyboru naszej oferty zawrzemy umowę na warunkach określonych  w ofercie Wykonawcy i zapytaniu ofertowym Zamawiającego, 

4) podana cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia, 

5) dostarczony przez nas przedmiot umowy jest nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz dobrej jakości (dot. dostaw), 

6) sporządziliśmy ofertę zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym, 

7) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 

8) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

9) posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia, 

10) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia. 

7. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są***: 

 

(Należy wymienić wszystkie załączniki) 

 

 

 

 


