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Zakopane, dnia  ……………… 
  

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA  
  

I.    Przedmiot zamówienia: ……….…………………............................... 
……….………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………….……….……………………………
…………………………………….……….………………………………………………
………………….……….………………………………………………………………….
……….…………………………………………………………………............................
...................................... 
  
II.   Sposób oszacowania:  
Wartość zamówienia została oszacowana na podstawie (źródło informacji) 
…………….…………...…………………………………………………………………
………..……………………………………………………………… 

 
  

Lp. Elementy 
składające się na 
wartość całości 

zamówienia 

Zakres kosztowy w zł. (na 
podstawie źródła) 

Przyjęty średni koszt 
netto (zł) 

1   od               do   

2   od               do   

3   od               do   

4   od               do   

5   od               do   

  
  
Szacuje się, że wartość całości zamówienia wyniesie do ………….. zł 
netto. 
  
Sporządził:                                                                                    
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  ………………………, dnia  ….………………, 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  
 
  

na dostawę/usługi/roboty budowlane 
………………………………………………………………………….…….  
o wartości poniżej 14 000 euro 
 
l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: 
Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich 
ul. Chałubińskiego 42a 
34-500 Zakopane 
  
II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……… 
  
III. Wymagania związane z wykonaniem: 
 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
  
IV. Ofertę należy: 
złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia …………………..… r. 
(osobiście, pisemnie - listem, faksem, e-mailem) na Formularzu Oferty, 
  
V. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE 
  
Udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art 4. pkt 8. 
(ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro) oraz 
Regulaminu wydatkowania środków publicznych w Fundacji im. Zofii i 
Witolda Paryskich. 
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FORMULARZ OFERTY  
  
I. Nazwa i adres Wykonawcy 

 
 
  
NIP .................................................       

  
1.     Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 
Cenę netto: ............................................. zł 
Słownie netto: .................................................................................................................... zł 
Cenę brutto: ………...……… zł 
słownie brutto: ………………………………………..……………….....………………….……zł 

 
2. Deklaruję ponadto: 

1)   termin wykonania zamówienia:…………………………………………………….……….., 
2)   miejsce wykonania zamówienia: ………………………………………………………….., 
3)   okres gwarancji: .………………………………………………………………………..….., 
4)   warunki płatności ………………………………………………………………….……...…, 
5)   ………………………………………………………………………………….…………….. 

  
3.    Oświadczam, że: 
-  po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń, 
-  w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach  
  określonych w formularzu oferty oraz wzorze umowy (jeśli występuje). 

  
4.    Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
1) ……………………………………………………………………………………………………. , 
2) ……………………………………………………………………………………………………. , 
3) ……………………………………………………………………………………………………. , 
4) ……………………………………………………………………………………………………. , 

  
  
  
.................................................................              ................................................................. 
                     (pieczęć Wykonawcy)                                                                (podpis osoby uprawnionej) 
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ZESTAWIENIE I OCENA OFERT  

  
1. W celu udzielenia zamówienia na:  

………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………….........................…… 
  
2. W dniu ………………………… r. zaproszono Wykonawców do wzięcia 
udziału w postępowaniu poprzez zapytanie ofertowe skierowane do 
Wykonawców (zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej). 
  
3.   W terminie składania ofert, tj. do dnia …………………….  r. do godziny 
…….. wpłynęły    ......   oferty. 
  
4.   Oferta Wykonawcy ……………………………………….……… nie została 
rozpatrzona z uwagi na fakt, że nie spełnia wymagań zawartych w zapytaniu 
ofertowym  ........................................................................................................ 
…….……………………….……………………………………..………......………
……………………………….…………………………………............................… 

(wskazać powody) 
 
5. Rekomenduje się jako ofertę najkorzystniejszą spośród spełniających 
wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym, tj. ofertę 
nr …... 
Nazwa Wykonawcy:  
…………………………………………..............……………………………………. 
  
6. Cena netto:………….….…….. zł, 
7. Cena netto słownie:  ....……………………………….……... złotych. 
8. Cena brutto:………….….…….. zł, 
9. Cena brutto słownie:  ....……………………………………... złotych. 
 
10. Postępowanie proponuje się unieważnić ...................................................  
…….……………………….………………………………………………............... 

(wskazać powody) 

  
 

Zakopane, dnia ………………………… r. 
  
Niniejszym składamy wniosek o zatwierdzenie oferty wskazanej jako 
najkorzystniejsza. 
  
Podpisy:            Zatwierdzam 

Dyrektor Zarządu
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ZESTAWIENIE I OCENA OFERT  
 

Lp. Nazwa i adres 
Wykonawcy 

Przedmiot oferty Ocena 
formalna 

oferty 

Cena netto [zł] Cena brutto [zł] uwagi 

  
  

            

  
  

            

       

       

       

       

       

 
 


