
Załącznik nr 3 do Zaproszenia FS.ZPN.1150.40.146.2023 

, dnia …… …………………………r. 

 

FORMULARZ OFERTY 

___________________ 

Nazwa i adres Wykonawcy  

(stempel firmowy) 

Fundusz Składkowy  

Ubezpieczenia Społecznego Rolników 

      ul. Stanisława Moniuszki 1A 

      00 - 014 WARSZAWA 

 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na: 

Świadczenie usług polegających na wykonywaniu prac konserwacyjnych, naprawczych 

i porządkowych w nieruchomości Funduszu Składkowego położoną w Teresinie przy  

al. Druckiego-Lubeckiego 1. 

ja niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i dokładny adres Wykonawcy 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(NIP, REGON, NR KRS lub informacja o wpisie do CEIDG) 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(numer telefonu, faksu i adres poczty e -mailowej) 

1. Oferuję realizację zamówienia określonego w zaproszeniu za wynagrodzeniem ryczałtowym  

- w kwocie: 

 netto .............................. zł , podatek VAT ……. % =  …………………………………zł brutto 

(słownie:……………………………………………................................................................................) 

2. Do nadzoru nad wykonywaniem czynności opisanych w zaproszeniu wskazuję osobę/osoby 

……………………………………………………………………………………………………… 

3. Załączam kopię uprawnień …………………… (jeżeli dotyczy). 

4. W ustaleniu łącznej wartości zamówienia zostały ujęte wszystkie czynności i zobowiązania  

z uwzględnieniem wymagań zawartych w OPZ i projekcie umowy. 

5. Oświadczam, że: 

1) podlegam* / nie podlegam* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz  

znajduję się* / nie znajduję się* na liście prowadzonej przez właściwego ministra ds. wewnętrznych, 

o której mowa w ww. ustawie”. 

2) nie są mi znane żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które mogą 

uniemożliwić wykonanie przedmiotu zamówienia. 

3) jestem związany ofertą przez …………. dni od upływu terminu na składanie ofert, 

4) akceptuję warunki płatności wg § 4 Projektu umowy. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się 

dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5) w razie uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy  

w brzmieniu przedstawionym przez Zamawiającego. 

6. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 

1) .............................................. 

2) .............................................. 

..............................,dn.....................                            ….…………………………………… 
 (podpis i imienna pieczęć uprawnionego przedstawiciela) 


