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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  

 
FORMULARZ OFERTY 

DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Na wybór Wykonawcy zadania:  

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                         JRP.261.4.2022 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o., ul. Henryka Pobożnego 11, 

67-410 Sława  

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

 

3.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

 

4.  Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1.  Składam(y) ofertę na wykonanie przedmiotowego zamówienia. 

2.  Zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia. 

3. Gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do  

SIWZ oraz jej modyfikacji.  

4. Cena mojej (naszej)*oferty  za wykonanie całego zamówienia  wynosi: 

Wykonanie całego zamówienia 

Cena bez VAT (PLN) VAT (PLN) Cena z podatkiem VAT (PLN) 

1 2 3 

   

 

 

5.  Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia w terminie określonym w SIWZ TOM I –

IDW. 

6.  Oferowany przez nas termin gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy i jest zgodny  z SIWZ. 

7.  Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni licząc od terminu składania ofert. 

8.  Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony(e) w Części II SIWZ. 

9. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się 

zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz 

zobowiązuję(emy) się  zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 12 IDW.  

10. Składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się    

o udzielenie zamówienia] *.  

11. Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenie niniejszego zamówienia. 
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12. Wadium w wysokości ………… PLN zostało wniesione w formie …………………....…  

      Wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na rachunek nr ............................ 

13. Oferta została złożona na …………………………………… ponumerowanych stronach. 

14. Oświadczam/y, że Podwykonawcom zamierzam/y powierzyć wykonanie następujących części 

zamówienia: 

Części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcom  

 

UWAGA: W przypadku braku wskazania części zamówienia, której wykonanie będzie 

powierzone Podwykonawcom, przyjmuje się, że całość zamówienia zostanie zrealizowana 

siłami własnymi Wykonawcy. 

15. Oświadczam, że zapoznałem się  oraz 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)  Jednocześnie poinformowałem ww. osoby o tym, iż odbiorcą 

ich danych będzie Zamawiający. 

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).  

 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). 

 

1) Podpis(y): 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawc

y(ów) 

Nazwisko i imię osoby 

(osób) upoważnionej(ych) 

do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i  data 

      

*- Wykonawca usuwa niepotrzebne 


