
Załącznik nr 1 – Formularz oferty (wzór) 
 

O F E R T A 

 

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

(nazwa i adres Wykonawcy/wykonawców wspólnie                                                         

(miejscowość, data)   

ubiegających się o udzielenie zamówienia, pieczęć firmy)                                                                                                   

 

NIP: ............................................................................ 

 

Regon:........................................................................ 

 

Tel.: ............................................................................. 

 

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

          

ePUAP: ………………………………………………….     

Adresat: 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci   

i Młodzieży Niepełnosprawnej  „SZANSA” 

ul. Czarnieckiego 3 

37-450 Stalowa Wola 

           

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym pn.: „Budowa Placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami przy NZOZ 

Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli” 

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami SWZ za łączną 

kwotę: 

 

netto:  …………………..PLN 

VAT (...…%): …………………..PLN  

brutto:  …………………..PLN 

słownie brutto: …..........................................................................................................................PLN 

 

Oświadczamy że: 

1. Zamówienie zrealizujemy w terminie wymaganym przez Zmawiającego 
określonym w SWZ. 

2. Udzielamy gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres ………………….. miesięcy od 
daty odbioru przedmiotu umowy. 

3. Zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi, nie wnosimy do 
nich zastrzeżeń  i w pełni je akceptujemy oraz zdobyliśmy wszelkie niezbędne 
informacje do przygotowania oferty i wykonania  zamówienia. 

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ. 
5. Projekt umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany i w 

przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do jej zawarcia na warunkach 
określonych w umowie w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 



6. Przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować bez udziału/z udziałem* 
podwykonawcy/ów. 

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia: 

1) ………………………………………….część zamówienia………………………………………… 

      (nazwa podwykonawcy) 

2) ………………………………………….część zamówienia………………………………………… 

      (nazwa podwykonawcy) 

3) ………………………………………….część zamówienia………………………………………… 

      (nazwa podwykonawcy) 

Uwaga:  Brak wpisu/skreślenia powyżej będzie rozumiany, że przedmiotowe 

zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców. 

7. Informujemy, że wybór naszej oferty (niepotrzebne skreślić): 
–  nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

–  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

następujących towarów/usług: 

 …………………………………… – …………………………..……………..zł netto 

       (nazwa towaru/usługi)             (wartość bez kwoty podatku VAT) 

Oświadczamy, że niewypełnienie oferty w zakresie pkt. 8 oznacza, że jej złożenie nie prowadzi 

do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego. 

8.  Oświadczamy, że należymy do grupy małych lub średnich przedsiębiorstw – TAK/NIE* 

9.  Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu2. 

10.  Ofertę niniejszą składamy na …….. kolejno ponumerowanych stronach. 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. ……………………………… 
2. ……………………………… 
3. ……………………………… 
4. ……………………………… 

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

                       (podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)  

do reprezentowania Wykonawcy) 

  

                                                           
1
 niepotrzebne skreślić 

 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 L119 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, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 


