
 
 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - ZGK/ZP/2/2020 Strona 1 z 4 

 

Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ OFERTY 
Wykonawca: 
 
…………...……………..………. 
…………...………..……………. ......................................... 
 (pełna nazwa/firma, adres, (miejscowość, data) 
 w zależności od podmiotu:  
 NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

Zamawiający: 
Zakład Gospodarki Komunalnej 
Nowa Sarzyna Sp. z o.o. 
ul. 1 Maja 4 
37-310 Nowa Sarzyna 

   
     
 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej 

wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi w miejscowości Łętownia” 

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

(pełna nazwa wykonawcy, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

................................................................................................................................................................... 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Nr telefonu wykonawcy:  ……………………………………… 

Nr faksu wykonawcy:  ……………………………………… 

Adres e-mail:       ……………………………………… 

 

1. Oferuję/my wykonanie całości zamówienia za cenę:  

………………………………..……………………..…. zł netto 

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

+ podatek VAT (…….. %) ………………………………….. zł 

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

Razem kwota brutto w wysokości: …………………………. zł 

(słownie: …………………………………………………………………………………….…….) 
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w tym: 
1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi  

w miejscowości Łętownia - I etap” – koszty kwalifikowane  
za cenę: 

………………………………..……………………..…. zł netto 

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

+ podatek VAT (…….. %) ………………………………….. zł 

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

Razem kwota brutto w wysokości: …………………………. zł 

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

1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi  
w miejscowości Łętownia - I etap” – koszty niekwalifikowane  
za cenę: 

………………………………..……………………..…. zł netto 

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

+ podatek VAT (…….. %) ………………………………….. zł 

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

Razem kwota brutto w wysokości: …………………………. zł 

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

1.3 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi  
w miejscowości Łętownia - II etap” – przyłącza 
za cenę: 

………………………………..……………………..…. zł netto 

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

+ podatek VAT (…….. %) ………………………………….. zł 

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

Razem kwota brutto w wysokości: …………………………. zł 

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

 

2. Udzielam/y gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres ……….. miesięcy 
począwszy od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu końcowego odbioru. 

3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z zapytaniem ofertowym oraz załącznikami do niego i 
akceptuję/my je bez zastrzeżeń. 

4. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w zapytaniu ofertowym tj. do dnia 
14.11.2020 r. 

5. Oświadczam/y, że kwota brutto za wykonanie całości zamówienia obejmuje wszelkie koszty 
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
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6. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 
do zapytania ofertowego i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy 
na jej warunkach, w miejscu i w terminie określonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczam/y, że dokumenty załączone do oferty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na 
dzień składania oferty. 

8. Oświadczamy, że oferta nie zawiera ☐ / zawiera ☐ (właściwe zaznaczyć) informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 

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

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

 

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 

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

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za 
jawne. 

9. Oświadczamy, że wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.* 

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

nazwy (rodzaj) towarów lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku 
podatkowego oraz ich wartość bez kwoty podatku, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp 

* Skreślić pkt 8, jeżeli wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 
 
10. Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem**? 
☐ tak 
☐ nie 
** zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(Dz. U. L 124 z 20.5.2003 r., s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 43 milionów EURO. 
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11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

12. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam/y: 
1) .………………………………... 
2) ……………………………….... 
3) ………………………………… 
4) ………………………………… 

 
 

................................................................................ 
(podpis, pieczęć osoby (osób) reprezentującej (cych) 

 
* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  
z 04.05.2016, str. 1) 


