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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.: „Remont obiektu mostowego na drodze powiatowej nr 

3296D, km 0 + 040 w miejscowości Kocioł”, składam/-y niniejszą ofertę: 

 
Cena brutto (PLN) …………………………………………………….…………..………………………………………………………………………………… 

Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

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

(w tym podatek VAT) 
 

1. Na przedmiot umowy udzielamy .......................  miesięcznej (minimum 36 miesięcy) gwarancji. 
2. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie: do 30 czerwca 2020 r. 
3. Informacja o odwrotnym obciążeniu podatkiem VAT. 

Informuje/-my, iż1: 
 

 Wybór złożonej przez nas oferty nie będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku  

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

 Wybór złożonej przez nas oferty będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku po-

datkowego  zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług2. 

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

5. Oświadczam/-y, że:  

a) do wyliczenia łącznej kwoty wynagrodzenia brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia publiczne-

go, zastosowaliśmy właściwą stawkę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości procentowej obowią-

zującej w dniu składania ofert. 

b) oświadczam/-y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/wnosimy 
do niego zastrzeżeń. 

c) Posiadam/-y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa na-

kładają obowiązek ich posiadania. 

d) Posiadam/-y wiedzę i doświadczenie. 

e) Dysponuję/-emy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówie-

nia. 

f) Znajduję/-emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie w/w zamówienia. 

                                                 
1 Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wyboru i jednoznacznego zaznaczenia wybranej właściwej opcji przez oznaczenie znakiem X 
lub skreślenie opcji nie znajdującej zastosowania. 
2 W przypadku zaznaczenia powyższego pola należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku VAT. 
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g) uważam/uważamy się, za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie 

z tym dniem); 

h) akceptuję/akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach opisanych 

we wzorze umowy; 

i) wypełniłem/wypełniliśmy 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 udziele-

nie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu3. 

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: 

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

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

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

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

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

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

 
 
 

…………………………………., dnia …………………………… r. 
 

  
 

…………………………………………………………………… 
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
 

 
Informacja dla Wykonawcy: 
Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy i przedłożo-
ny wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę podpisującą ofer-
tę. 

                                                 
3 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 skreślić pkt. 5e)). 


