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ZP.271.1.TPBN.5.2021 

Załącznik Nr 1 do SWZ 

Wykonawca: 

 

……………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres) 

OFERTA 

Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 

o zamówieniu pn. „Adaptacja części pomieszczeń budynku gimnazjum na Dzienny Dom 

SENIOR+ w Rajczy”, ja niżej podpisany: 

 

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

 

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

działając w imieniu i na rzecz: 

 

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

 

………………………………………….……………………………………………………………… 
(nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy lub wykonawców, jeżeli ubiegają 

się o udzielenie zamówienia wspólnie wraz z NIP/PESEL, KRS, CEiDG dla każdego z tych wykonawców 

z osobna) 

 

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

 

 

nr telefonu: …………………………………adres e-mail: …………………………………..…………. 

 

 

adres skrzynki ePUAP………………………………………………………………………………….. 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem za cenę: 

Za cenę netto (PLN):  

 

………..…………………….…………..  

(kwota cyfrą) 

 

słownie: 

 

………………………….…………PLN 

Podatek VAT 

 

stawka………% 

 

kwota: 

 

 

….…….…………PLN 

Za cenę brutto (PLN):  

 

………………………………..………… 

(kwota cyfrą) 

 

słownie: 

 

…………………..…………………PLN 

2. Oświadczam, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi zamawiający w przypadku 

wyboru niniejszej oferty. 

3. W związku z treścią punktu XI.8. SWZ, informuję, że ewentualny wybór mojej oferty 

będzie/nie będzie (niepotrzebne skreślić) prowadzić do powstania u Zamawiającego  

obowiązku podatkowego w zakresie …………………………..…………………………….  

nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

powstania obowiązku podatkowego ………….……………………………………………… 

wartość towaru lub usługi objętej obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty 

podatku ………………………………………….……………………………………………. 



 

 

2 

 

stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie ………………………………………………………………………….………. 

4. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 2 miesięcy od 

podpisania umowy. 

5. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam……….……….miesięcznej gwarancji i rękojmi. 

6. Za wykonanie zamówienia przyjmuję termin płatności do 30 dni. 

7. Zamierzam/nie zamierzam
*
 zlecić część przedmiotu zamówienia podwykonawcom   

w następującym zakresie: 

Zakres powierzonych robót podwykonawcy 
Nazwa podwykonawcy, jeżeli jest już 

znany 

  

  

*
niepotrzebne skreślić 

Wykonawca, który zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawców, musi wyraźnie wskazać, jaką 

część/zakres zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom i podać ich nazwy, jeżeli są już znani. 

W przypadku, gdy wykonawca nie zamierza wykonać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać 

w Formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli wykonawca zostawi ten punkt formularza 

nie wypełniony (puste pole), zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane bez udziału 

podwykonawców. 

8. Składam ofertę jako: 

□ mikroprzedsiębiorstwo 

□ małe przedsiębiorstwo 

□ średnie przedsiębiorstwo 

□ jednoosobowa działalność gospodarcza 

□ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 

□ inny rodzaj 

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
1
 

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

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

UWAGA! W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 

bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (należy usunąć treść oświadczenia np. poprzez jego wykreślenie) 

10. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w Formularzu ofertowym oraz pozostałych 

oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną 

świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 

informacji. 

 

 

 

 

..................................................................... 
data i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 

                                                 
1Rozporządzenie 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) 


