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                                                                                                         Załącznik Nr 1 – Formularz oferty 

                                              O F E R T A 
  

                                                                                GMINA BABOSZEWO   

                                                                         [nazwa Zamawiającego] 
                                                                     Adres: 09-130   Baboszewo  

                                                                                  ul. Warszawska 9 A 
I. 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________ 
pełna nazwa f irmy (Wykonawcy/pełno mocnika**)  

 

 |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|_-_|___|___|___|_-_|___|___|_-_|___|___|  
  REGON       NIP 
____ - ______  ___________________________         ___________________________________ ________________________ 

k od    miejscowość   ulica nr lokalu    województwo 
_____________________________________  ______________________@__________________ 

strona internetowa      e-mail 
___________________________________   _______________________________ 
numer telefonu stacjonarnego    numer faksu 
 

Osoba do kontaktu: _______________________________________ nr tel. komórkowego ______________________ 
 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 

Faks: ....................................  e-mail .............................................................. 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby) 

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

Podstawa prowadzenia działalności gospodarczej:  KRS*
1
      CEIDG*

1 

 
*1 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________ 
pełna nazwa f irmy (k o l e jn eg o  Wyk on a wc y wsp ó ln i e  u b i ega j ąc eg o  s i ę  o  zamó wi en i e)  

 

 |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|_-_|___|___|___|_-_|___|___|_-_|___|___|  
  REGON       NIP 
____ - ______  ___________________________ ____________________________________ _________________________ 

k od    miejscowość   ulica /nr domu/ nr lokalu   województwo 
_________________________________________  _________________________@_____________________ 

strona internetowa      e-mail 
__ _____________________________________    ______________________________________________ 
              numer telefonu                                                                                                                  numer faksu                                                                                   

  

       

            W związku z zapytaniem ofertowym ZP.271.2.9.2020 z dnia 02 września 2020 roku dotyczącym 

wykonania remontu wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Ks. 

Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie, oferuję/oferujemy  wykonanie zamówienia za 

wynagrodzenie: 

kwota netto: .................................... zł (słownie .................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. ) 

podatek VAT: .................................... zł (słownie .................................................................................. 
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.............................................................................................................................................................. ) 

kwota brutto: .................................... zł (słownie .................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. ) 

W podanej wyżej cenie uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.  

Szczegółową wycenę poszczególnych elementów robót zawiera kosztorys ofertowy. 

 

II. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA: 
1. na wykonany przedmiot zamówienia zobowiązujemy się udzielić gwarancji na okres   60  

miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

2.    przedmiot zamówienia  zobowiązuję się / zobowiązujemy się  zrealizować  zgodnie z 

harmonogramem  w terminie do 26 października 2020 r.                 

3.    zapoznałem się / zapoznaliśmy się  z treścią zapytania ofertowego   oraz wzorem      

       umowy i nie wnoszę/ nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim  

       zawarte, 

4. przedmiot zamówienia zobowiązuje się/zobowiązujemy się zrealizować zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym  

5. uważam/uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert 

(włącznie z tym dniem). 

6.  akceptuję/akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi w ciągu 14 dni od daty 

dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT . 

7. zobowiązuję/zobowiązujemy  się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, 

8. w przypadku wyboru  mojej/naszej oferty zobowiązujemy się do przedłożenia Zamawiającemu 

najpóźniej w dniu podpisania następujących dokumentów: 

1) kosztorysu wykonania robót (zgodnie z postanowieniami  § 3 ust.1 wzoru umowy) 

2) dowodu ubezpieczenia (zgodnie z postanowieniami § 13 wzoru umowy) 

 

9. osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest 

................................................... tel................................... fax: . .............. e-mail: ............. 

 

III. PODWYKONAWCY 

1.  robotę  objętą zamówieniem wykonam/y: 

   siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców
*2

, 

               przy udziale podwykonawców*
2
, 

              Podwykonawcom zamierzam/y powierzyć
 *3

: 

              

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

/W przypadku zaznaczenia pkt 2 wyszczególnić rodzaj czynności oraz nazwę i adres firmy 

podwykonawcy/ 
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V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

  1. Oświadczam/y, że: 

    1) *
2
 wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO

1)
  

               wobec osób  fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio  

               pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie  zamówienia publicznego w niniejszym    

               postępowaniu, 

     2)  *
2  

nie przekazuję  danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie dotyczących lub     

zachodzi wyłączenie  stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 

lub art. 14 ust. 5 RODO
1)

 
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).  

 

VI. SPIS TREŚCI: 
1.Ofertę niniejszą wraz z załącznikami składam/y na …………. kolejno ponumerowanych stronach. 

2.Do niniejszej oferty załączam: 

1) ………………………………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………………………. 

3) ................................................................................................................................................................. 

 

*
1
) należy wpisać dane każdego wykonawcy, który ubiega się o udzielenie zamówienia (w miarę 

potrzeby rozszerzyć formularz o kolejną tabelkę) 

*
2
) właściwe zaznaczyć znakiem X 

*
3
) wpisać jeśli dotyczy 

                                                                                                             

Podpis i pieczęć imienna:   

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

                                                         (Osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu 

Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


