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Załącznik nr 1 

 

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

    

Zamawiający: 

Gmina Przesmyki  

ul. 11 Listopada 13 

08-109 Przesmyki 

 

Nazwa i siedziba Wykonawcy:  

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

adres e-mail …….………………. 

nr tel. …............................... 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Przystępując do niniejszego przetargu oświadczam, że:  

1. Prowadzę działalność na podstawie (wpisać właściwe – odpis z właściwego rejestru lub  

z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej)  

.................…………………………………… z dnia............... Nr …………..............… 

2. Posiadam nr REGON ………………………….. 

3. Posiadam nr NIP ……………………………….. 

4. Oświadczam, że akceptuję projekt umowy oraz zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej 

oferty do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczam, że ceny określone w pkt. 6 oferty będą obowiązywać przez okres trwania 

umowy. 

6. Oferuję/my wykonanie dostaw stanowiących przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami 

zapisanymi w zapytaniu ofertowym za stawki/ceny jednostkowe oraz wartość całkowitą 

podaną poniżej. 

Rodzaj pojemnika 

Ilość 

sztuk 

Cena 

jednostkowa 

netto w zł 

Podatek VAT 

w zł  (za jeden 

pojemnik) 

Cena brutto  

w zł (za jeden 

pojemnik) 

Wartość 

łączna brutto 

w zł  
A B C D=B+C E=A*D 

Pojemnik PEHD – 

czarny 120 l 
850     

Pojemnik PEHD – 

1100 l 

kolor……………….. 
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Razem wartość brutto zamówienia (słownie ……………………………….) 

 

7. Zobowiązuję się zgodnie z wymaganiami Zamawiającego do realizacji umowy w terminie 

wskazanym w zapytaniu ofertowym. 

8. Oświadczam, że jestem / nie jestem* płatnikiem podatku VAT.      

9. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń 

oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty. 

10. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

11. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy będzie  .............................................................– 

tel.: …………………………………, e-mail: …………………………… 
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12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

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

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

13. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

 1/  ........................................................................................................................... 

 2/  ........................................................................................................................... 

 3/  ........................................................................................................................... 

 

                                 ..................................................................................... 
                                                                   podpis Wykonawcy  

                                                                                               (lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 


