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Formularz ofertowy 

Pełna nazwa Wykonawcy 

 

 

Adres Wykonawcy 

Telefon 

Fax  

e-mail 

Wykonawca jest małym lub średnim 

przedsiębiorstwem (odpowiednie zaznaczyć) 

             Tak                   Nie 

REGON NIP 

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym 

Imię i nazwisko Telefon 

email 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego wraz 

z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn.: „ Modernizacja pomieszczeń 

kuchennych internatu Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie – z 

opracowaniem dokumentacji w systemie zaprojektuj i wybuduj " wraz z pełnieniem 

nadzoru autorskiego nad realizacją w/w zadania” akceptujemy w całości warunki zawarte w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zobowiązujemy się do realizacji zamówienia za: 

Cena brutto:  …………………………………………….….… złotych (w tym  podatek VAT) 

słownie wartość oferty: ………………………………………………………… 

 

1. Oświadczam/oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, nie 

wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że załączony do Specyfikacji Warunków Zamówienia wzór umowy przyjmujemy 

bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia.  

4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 

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

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2 

 

1  Rozporządzenie 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). 



Nr postępowania: 1/K/2021                  Załącznik Nr 1 do SWZ 

 

2 

 

5. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców/ z udziałem 

podwykonawców*  (niepotrzebne skreślić) 

Przewidujemy powierzenie podwykonawcy (om) realizację zamówienia w części: 

 

 

6. Oświadczam, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ……… do ………… informacje 

stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

7. Zamówienie zrealizujemy (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  sami 

  w konsorcjum z: 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Oświadczamy, że sposób reprezentacji konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący  

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający ofertę jako konsorcjum): 

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

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

 

9. Wraz z ofertą składamy następujące  dokumenty i oświadczenia (wymienić): 

a. ……..…... 

b. …………... 

c. ………..… 

 

..................................................................... 
podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki 

…………………………………………….. 
miejscowość, data 

 

2  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). 

Lp. 
Część zamówienia 

(powierzane czynności) 
Wartość brutto (PLN) 

Nazwa i adres 

podwykonawcy 
1 2 3 4 

    

    

Razem   


