
 
 

 

 

 

(miejscowość, dnia) 

 

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

                                   

FORMULARZ OFERTY 

na usługę pn. Opracowanie analiz specyficznych, technicznych, instytucjonalnych i finansowo – 

ekonomicznych, niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków RPO WSL 2014 – 

2020 w ramach Osi Priorytetowej 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, 

Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury 

usług społecznych, Poddziałanie 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i 

chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT; dla projektu pn. „Utworzenie mieszkań 

socjalnych w budynku przy ul. Pokoju 106 w Lędzinach - etap I”. 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: 

Gmina Lędziny 

43-143 Lędziny 

ul. Lędzińska 55 

 

2. Nazwa przedmiotu zamówienia 

Opracowanie analiz specyficznych, technicznych, instytucjonalnych i finansowo – ekonomicznych, 

niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków RPO WSL 2014 – 2020 w ramach 

Osi Priorytetowej 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2. Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, 

Poddziałanie 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz 

infrastruktury usług społecznych – ZIT; dla projektu pn. „Utworzenie mieszkań socjalnych w budynku 

przy ul. Pokoju 106 w Lędzinach - etap I”. 

 

3. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe o cenę. 

 

4. Nazwa i adres WYKONAWCY 

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

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

NIP: ……………………………………………………………………………………………………… 

Osoba kontaktowa: ……………………………………………………………………………………… 

 

5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu za: 

 



 
 

 

 

 

Suma brutto oferty: …………………………………………………….……………………………..zł 

Słownie suma brutto: ………………………………………..…………..……………………………zł 

 

6. Deklaruję ponadto: 

termin wykonania zamówienia: ……………………………. 

warunki płatności : ………………………………..……….. 

 

7. Oświadczam, że: 

1) Zapoznałem się z warunkami udzielenia zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym 

i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 

2) W razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach 

określonych w punkcie 5 i 6, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.  

3) Wszystkie zawarte w ofercie informacje są aktualne na dzień jej składania. 

 

8. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

…………………, dnia ………………… 

 (pieczęć wykonawcy) 

       …………………………………… 

        (Podpis i pieczęć imienna)  

 

* niepotrzebne skreślić 


