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

(miejscowość, data) 

 

F  O  R  M  U  L  A  R  Z    O  F  E  R  T  O  W  Y  
 

Nazwa i siedziba Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

telefon……………..…….……..……………………………………………………..……………………………………………………………………………..……..  

fax……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..  

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

NIP …………………………………………………………………………………………………………........……………………………………….…………….……… 

REGON ……………………………………………………………………………………………………………..…………….…………………………………………… 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dla zadania pn.: „Wycinka drzew rosnących przy drogach powiatowych 

administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku” składam/-y niniejszą ofertę: 

 
1) Oferuję wykonanie całości roboty budowlanej będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przed-

miotu zamówieni, za kwotę w wysokości: 
 
wartość netto …………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… zł 

podatek VAT 8%1   …………………………………….……………………………………………………………………………………...…………….…… zł 

wartość brutto ........................................................................................................................................................... zł 

Oświadczam/my, że powyższe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zawiera wszystkie koszty 

konieczne do poniesienia przez Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w szczególności, 

tj.: podatek od towarów i usług VAT. 

2) Oświadczam/-y, że wykonam/-y przedmiot zamówienia do dnia 05.06.2020 r. 

3) Oświadczam/-y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do niego 

zastrzeżeń. 

4) Wyrażam zgodę na: 30 dniowy termin płatności w rozliczeniach z Zamawiającym.                    

5) Oświadczam że: 

a) posiadam/-y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania. 

b) posiadam/-y wiedzę i doświadczenie. 

c) dysponuję/-emy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

d) znajduję/-emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie w/w zamówienia. 

e) wypełniłem/wypełniliśmy2 obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób trzecich, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu  

                                                 
1 W przypadku gdy Wykonawca jest zwolniony z podatku od towarów i usług (VAT) w rubryce wpisuje „zw.”, jednocześnie Wyko-
nawca zobowiązany jest dołączyć do oferty informację na temat podstawy zwolnienia z podatku od towarów i usług.  
2 W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłą-
czenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca 
nie składa (należy skreślić pkt. 5e)). 
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6) W przypadku przyznania zamówienia zobowiązuję się/zobowiązujemy się, do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7) Oferta została złożona na ............. stronach, kolejno ponumerowanych od nr 1 do nr..... 

8) Wraz z Ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

…………………………………..………………………………….. 

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 
do reprezentowania Wykonawcy 


