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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

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

……………………………………………………………………………. 

Siedziba  …………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………. 

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

telefon   ……………………………………………………………………………. 

Numer REGON  ……………………………………………………………………………. 

Numer NIP  ……………………………………………………………………………. 

Dane do korespondencji – adres pocztowy, e-mail, fax, telefon (jeżeli są inne niż powyżej): 

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

Zobowiązania wykonawcy: 

Nawiązując do zapytania ofertowego dla zadania pn.: 

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kuźnica Katowska 

 

1. Składamy niniejszą ofertę za cały przedmiot zamówienia: 

1) Cena oferty tyrolka (zjazd linowy): 

a) Wartość netto:  ……………………………………………. zł netto 

(słownie) …………………………………………………………………………………………………………………….. 

b) Wartość brutto : ……………………………………………. zł brutto 

(słownie) …………………………………………………………………………………………………………………….. 

c) Stawka podatku VAT: ……………………………………………. % 

2. Oświadczam, że jako Wykonawca prowadzę / nie prowadzę1 działalności gospodarczej. 

3. Jako Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą oświadczam, że jestem/ nie jestem2 płatnikiem 
podatku VAT. 

4. Oświadczam, że jako Wykonawca: 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 
2 Niepotrzebne skreślić 
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1) Posiadam zdolność do realizacji zamówienia w terminach określonych w zapytaniu ofertowym. 

2) Termin płatności: płatność do 21 dni od daty wpływu faktury/rachunku. 

3) Oferowana cena uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją 
zamówienia, z którymi się zapoznałem i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia. 

4) Zdobyłem wszelkie informacje, które były potrzebne do przygotowania oferty oraz wyceniłem 
wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

5) Zapoznałem się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia 
zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 

6) Zobowiązuję się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7) Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo* z Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego 
imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie 
wyboru wykonawcy. 

8) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

* Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiazania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami 
wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające na: 
- uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej, 
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółce kapitałowej, 
- pełnieniu funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta lub pełnomocnika, 
- 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, 
- pozostawania z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

** 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). 

 ..................................................  
(miejscowości i data) 

 .................................................................  
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy) 

Załączniki: 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

                                                 
3 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). 


