
Załacznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

OFERTA 

Oferta - Zadanie 2: Remont stołówki wraz z klatką schodową w Młodzieżowym Ośrodku
Socjoterapii Nr 7 w Warszawie, ul. Osowska 81.

Zamawiajacy: 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 w Warszawie, ul. Osowska 81, 04-351 Warszawa

Wykonawca : 

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

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

tel. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . REGON .... .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. ..
www .................................................... My niżej podpisani : 

fax. ....................................................... NIP .........................................................     

e-mail ...................................................... 

1 . SKŁADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamowienia w zakresie okreslonym
w zapytaniu ofertowym dotyczacym remontu pomieszczen w siedzibie Młodzieżowego Osrodka
Socjoterapii Nr 7 w Warszawie, ul. Osowska 81, 04-351 Warszawa

2. OSWIADCZAMY, że zapoznalismy sie z oferta oraz pozostałymi dokumentami stanowiacymi
Materiały Oferty i akceptujemy i nie wnosimy do nich zastrzeżen oraz uznajemy sie za zwiazanych
okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami postepowania. 

3. OFERUJEMY wykonanie zamowienia: 

1/ Remont pomieszczen wynosi ....................PLN brutto z tego : VAT ............%. 

4.UWAZAMY SIE za zwiazanych niniejsza oferta przez okres wskazany w zapytaniu ofertowym
tj. przez okres 15 dni od upływu terminu składania ofert. 

5.OSWIADCZAMY, że zawarty w Zapytaniu ofertowym wzor umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiazujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
okreslonych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. 

6.OSOBAMI UPOWAZNIONYMI z naszej strony do udzielania wszelkich wyjasnien
dotyczacych złożonej oferty sa:............................................................................ 

7. OFERTE niniejsza składamy na........... kolejno ponumerowanych stronach. 

8.ZAŁACZNIKI:(sporzadzone i podpisane zgodnie z wymaganiami Zapytania ofertowego) 

stanowia integralna czesc naszej oferty. 

9.WRAZ Z OFERTA składamy nastepujace oswiadczenia i dokumenty: 

1/ Wyceniony przedmiar robot - wzor załacznik nr 2 do zapytania ofertowego. . 

............................... dnia .......................................... 

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

Podpisy i pieczatki osob uprawnionych do wystepowania w imieniu Wykonawcy 


