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Znak sprawy: RG-ZP-271.12.18 

Załącznik Nr 1 do SIWZ  - wzór formularza  oferty 

 

FORMULARZ OFERTY  

 

Gmina Zwoleń 
Plac Kochanowskiego 1 

26-700 Zwoleń 

 

Dane dotyczące Oferenta: 

 

Nazwa: …………………………………………………………………………………………. 

Siedziba: …………………………………………………………………………….………….. 

tel. ……………………………..…..……          fax ………………….………………………… 

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

NIP…….……………………………..….  REGON 

………………………………………….... 

Nr konta bankowego  …………..………………………………………………………………. 

Adres do korespondencji (o ile jest inny niż wskazany powyżej)  

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

tel. …………………………  fax ……………………………., e-mail; …………...……… 

 

Nawiązując do ogłoszonego zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na 

wykonanie zadania pn.   
 

 

„Budowa oświetlenie ulicznego ul. Wspólnej w Zwoleniu” 

 

 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach: 

 

Proponowana cena: 

 

………….……. zł (cena netto)  + ……………… ( VAT) = …….…………… zł (cena brutto) 

     

(słownie:   ………………………………………………………………………………… ) 
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Proponowane warunki gwarancji 

 

Gwarancja minimalna: tj. 24 miesięcy 

 

Wydłużenie o dodatkowe 6 miesięcy 

 

Wydłużenie o dodatkowe 12 miesięcy 

 

Wydłużenie o dodatkowe 18 miesięcy 

 

Wydłużenie o dodatkowe 24 miesiące 

 
 

 

Zaznaczyć właściwe znakiem X, okres gwarancji będzie oceniany w kryterium oceny ofert na 

zasadach określonych w sekcji XIII SIWZ. 

 

 

Ponadto: 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

 

2. Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ został przez nas zaakceptowany 

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych 

w projekcie umowy warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

3. Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi zamawiającego określone 

w SIWZ.  

 

4. Oświadczamy, że przystępując do postępowania przetargowego uzyskaliśmy wszelkie niezbędne 

informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na 

ofertę przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu 

umowy.   

    

5. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następującemu podwykonawcy/-om: 

 

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

(wskazać firmę podwykonawcy/–ów lub wpisać nie dotyczy) 

 

następujące części robót:  

 

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

(należy wskazać zakres robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców lub wpisać 

nie dotyczy) 

 

  W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni punktu 6 Zamawiający przyjmie, że Wykonawca 

na etapie składania oferty nie przewiduje podwykonawstwa. 
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7. Wykonawca informuje, że (zaznaczyć właściwe): 

     wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, 

      wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

w odniesieniu do następujących towarów lub usług: ..................................................    

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru 

lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to: ......................... 

zł netto. 

 

Zaznaczyć właściwe znakiem X, w przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego 

z wariantów Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania 

obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego. 

 

9.  Oświadczamy że informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ………… do nr ……………. 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i 

zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. 

 

10. Oświadczamy, że wypełniam obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub 14 RODO*        

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

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**. 

 

11. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej 

ofercie do celów związanych z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2018r. , poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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). 

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

fizycznych z 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). 
**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 (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
 

 
 

 

 

.......................................................................................... 
(data i czytelny 

podpis uprawnionego 
przedstawiciela (i) Wykonawcy) 


