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FORMULARZ OFERTY 

 

I. DANE WYKONAWCY 

 

1. NAZWA WYKONAWCY: (WYKONAWCÓW I PEŁNOMOCNIKA W PRZYPADKU KONSORCJUM) 

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

2.  SIEDZIBA WYKONAWCY: 

  Ul: ........................................  Kod: .................. Miejscowość: .............................. 

3.  ADRES DO KORESPONDENCJI: 

  Ul: ........................................  Kod: .................. Miejscowość: .............................. 

4.  NIP: .................................................................................................................................................... 

5.  REGON: ............................................................................................................................................ 

6.  TEL: ................................................................................................................................................... 

7.  FAX:  ................................................................................................................................................. 

8.  E-MAIL: ............................................................................................................................................. 

9.  STRONA INTERNETOWA:............................................................................................................... 

10. OSOBA DO KONTAKTÓW: 

  Imię:………………………… Nazwisko …………………………Tel………………………………… 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Oferta dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na kontenerów o pojemności od 

4,5 m3 do 36 m3 

 

III. CENA I OKRES GWARANCJI 

 

Cena oferty ogółem wynosi: 

Kwota netto:...………………………………………………………………………………………………….. zł 

Słownie kwota netto: ………………………………………………………………………………………. 

VAT ……..%..................................................................................................... zł 
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Kwota brutto: ……………………………………………………………………………………..…………… zł 

Słownie kwota brutto: ……………….……………………………………………………………………. 

w tym: 

L.p. Produkt 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Ilość 
Wart. 
Netto 

stawka 
VAT 

podatek VAT Wart. Brutto 

1 Kontener 30 m3  7     

2 Kontener 36 m3  1     

3 
Kontener 19 m3 – hak 

1200 
 2     

4 
Kontener 7 m3 zakryty 

z hakiem 
 10     

5 
Kontener 5,5 m3 
otwarty z hakiem 

 15     

6 
Kontener 4,5 m3 
otwarty z hakiem 

 5     

 RAZEM       

 

 

Oferuję okres gwarancji na przedmiot zamówienia: ………………… miesięcy 

 

IV. OŚWIADCZENIA 

 

1. Zapoznałem/zapoznaliśmy się z warunkami postępowania zawartymi w zapytaniu ofertowym i nie 

wnoszę/nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 

2. Uważam/y się za związanego/ych z ofertą przez 60 dni. 

3. Akceptuję/emy wzór umowy i w razie wybrania oferty zobowiązuję/emy się do podpisania umowy. 

4. Oświadczam/oświadczamy, że zaoferowany przeze mnie / przez nas przedmiot zamówienia spełnia 

wszystkie wymagania Zamawiającego. 

5. Zamówienie nie zostanie / zostanie1 zrealizowane przy udziale podwykonawców. 

6. Następujące części zamówienia powierzę/powierzymy następującym podwykonawcom: 

l. p. nazwa części zamówienia Podwykonawca 

1   

...   

7. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte  

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić. 
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w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom 
postępowania2: 

Lp. oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

strony w ofercie 
(wyrażone cyfrą) 

od do 

1    

...    

    

8. Informuję/my, że wybór złożonej przeze mnie/przez nas oferty prowadzić będzie/nie będzie prowadzić3 do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do dostaw i usług, których wartość 

wynosi ……………………. 

9. Oświadczam/y, że: 

Posiadam/y wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. 

Dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

10. Oświadczam/y, że Wykonawca składający ofertę nie jest podmiotem powiązanym z  Zamawiającym  

osobowo  lub  kapitałowo tj. między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami  wykonującymi  w  imieniu  Zamawiającego  czynności  

związane z  przeprowadzeniem  procedury   wyboru   Wykonawcy   a   Wykonawcą  nie istnieją powiązania 

polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b. posiadaniu  co  najmniej  10%  udziałów  lub  akcji,  o  ile  niższy  próg  nie  wynika  z przepisów prawa 

lub nie został określony przez IZ PO, 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia   w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO4 wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.5 

                                                           
2 Niepotrzebne skreślić 
3 Niepotrzebne skreślić. Jeżeli złożono ofertę, do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego której wybór prowadziłby do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
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12. Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu oświadczenia złożyłem/liśmy ze świadomością 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych. 

 

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

miejscowość, data 

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

(podpis i pieczątka imienna osoby 

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

                                                                                                                                                                                                      
4 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) 
5 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). 


