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ZBM.271.08.2022 

Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego 

.......................................................... 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
Nazwa: ……….................................................................................................................................... 

 
Adres Wykonawcy:………………………………………………………..……………………………………………………………. 

 
Województwo: .......................................................................................................................................................................... 
 
NIP: ………………………………............................... REGON: ................................................................................................ 
 
Numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym: ................................................................................... 
 
Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym: .............................................................................................. 
 
Telefony: ............................................................………………… ,e-mail: ...................................................................………  

 

nawiązując do zapytania ofertowego na:  

„BUDOWĘ STANICY ROWEROWEJ – GARBATY MOSTEK” 

1. Oferujemy realizację całego zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym zgodnie  

z zakresem rzeczowy zamówienia w kwocie brutto (wraz z podatkiem VAT): 

…………………………………………………… zł (brutto) 

słownie: …………………………………………………………………………… złotych 

w tym podatek VAT w wysokości …. %, tj.: ……………………………………… zł 

słownie: …………………………………………………………………………….. złotych 

cena netto w wysokości: ……………………………………… zł 

słownie: …………………………………………………………………………….. złotych 

2. Podwykonawcy: 

 

 prace objęte zamówieniem zamierzam/y wykonać sam/sami;  

(Zamawiający przyjmie, że całe zamówienie zostanie wykonane przez Wykonawcę, 

bez udziału Podwykonawcy).  

lub  

 prace objęte zamówieniem zamierzam/y powierzyć podwykonawcy/-om; 
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Lp 
ZAKRES ZLECANY 

PODWYKONAWCY 

wartość lub procentowa część 

zamówienia jaka zostanie powierzona 

podwykonawcy 

NAZWA I ADRES 

PODWYKONAWCY 

1.   
 

 

2.   
 

 

…   
 

 

 

3. Termin wykonania zamówienia:  

Do dnia 31 lipca 2022 r. 

 

4. Oświadczenia Wykonawcy: 

1) Oświadczam/my, że wyżej podana cena zawiera wszystkie koszty wykonania 

zamówienia, jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

2) Oświadczam/my, iż cena oferty nie będzie podlegała podwyższeniu. 

3) Oświadczam/my, iż wykonamy zamówienie w terminie określonym w zapytaniu. 

4) Oświadczam/my, że uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do przygotowania 

oferty. 

5) Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy 

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do jej zawarcia na warunkach 

określonych przez zamawiającego. 

6) Oświadczam/my, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu 

ofertowym i odstępujemy od własnych  warunków realizacji zamówienia. 

7) Oświadczam/my, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek 

znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do 

oferty niezwłocznie poinformujemy o nich zamawiającego. 

8) Oświadczam/my, że jesteśmy związani ofertą od dnia upływu terminu składania ofert 

do dnia 9 lipca 2022 roku. 

9) Oświadczam/my, że akceptujemy warunki zapytania ofertowego oraz przyjmuję 

załączone projektowane postanowienia umowy bez uwag. 

5. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY w zakresie przetwarzania danych osobowych: 

Oświadczam/y/, że: 

• wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 

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) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem; 

• uzyskałem zgodę wszystkich osób fizycznych, których dane są zawarte w ofercie oraz 

uzyskam zgodę osób fizycznych wskazanych w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do 

oferty, na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 
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• poinformowałem wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte w ofercie oraz 

poinformuję osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że dane 

zostaną udostępnione Zamawiającemu; 

• poinformowałem wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte w ofercie oraz 

poinformuję wszystkie osoby fizyczne wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do 

oferty, że zgodnie z art. 78 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych protokół wraz z 

załącznikami jest jawny oraz, iż załącznikiem do protokołu są m.in. oferty i inne 

dokumenty i informacje składane przez Wykonawców; 

• spełniam wymagania określone w rozporządzeniu 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. 

 

WYKONAWCA OŚWIADCZA IŻ JEST:* (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):  

1.    Mikro przedsiębiorstwem 

2.    Małym przedsiębiorstwem 

3.    Średnim przedsiębiorstwem 

4.    Dużym przedsiębiorstwem 
 

 * zaznaczyć właściwe - Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz 
   małych, średnich i dużych przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).  

          W przypadku konsorcjum wymaganą informację należy podać w odniesieniu do lidera konsorcjum. 
 

➢ Mikro przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników a jego roczny obrót 
nie przekracza (lub/i jego całkowity bilans roczny) 2 milionów EUR. 

➢ Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót 
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

➢ 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 EUR lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

➢ Duże przedsiębiorstwo: jest to przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przedsiębiorstw.  

 

 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1) Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

2) ……………………………… 

 

 

 

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

                   (miejscowość, dnia)                                                                      

………………………………………………….. 

(podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w 

 dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do 

występowania w obrocie prawnym, reprezentowania 

wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego 

imieniu)  

 


