
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 

……………………………………………………………………… 

(Nazwa, adres, nr telefonu, nr faxu Wykonawcy) 

  

             …………………….., dnia    ……………………. 
                                                    miejscowość 

      

                                                          

 

                                                             Zamawiający  
 

        Gmina Dzikowiec 

                         ul. Dworska 62 

                         36-122 Dzikowiec  
 

 
 

FORMLUARZ OFERTOWY 
 

 
     Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 07.07.2020 r. składam(y) ofertę na  wykonanie 

modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości  Wilcza Wola o długości 

400 mb i Nowy Dzikowiec na długości 600 mb. 

 

 

1. Oferuję/my wykonanie modernizację dróg dojazdowych  do gruntów rolnych w Wilczej Woli 

i Nowym Dzikowcu za cenę  ryczałtową netto: ……………złotych podatek VAT w wysokości: 

…..…% w kwocie   ……………… złotych 

Cena oferty brutto:  ………………….  złotych 

Słownie: ……………………………… 

2. Oświadczamy, że w ramach przedstawionej ceny zrealizujemy przedmiot zamówienia,   

w sposób gwarantujący jego  odpowiednio dobrą jakość oraz spełniający wymagania 

Zamawiającego.  

  3.  Oświadczamy, że wyceniliśmy całość robót składających się na przedmiot zamówienia.  

 4.   Akceptujemy termin  wykonania przedmiotu zamówienia do 20.08.2020 r.  

 5.   Udzielamy gwarancji na okres   24  miesięcy   od daty odbioru przedmiotu umowy.  

 6. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje jakie były niezbędne do 

przygotowania oferty. 

 7.  Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami zawartymi w zaproszeniu i nie wnoszę do nich 

zastrzeżeń, oraz że posiadam niezbędne informacje potrzebne do właściwego wykonania 

zamówienia, 

8.   Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania w rozumieniu art. 22 Pzp. 

9.    Oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

10. Oświadczam, że w przypadku wybrania mojej oferty podpiszę umowę na warunkach 

przedstawionych w złożonej ofercie i zawartych w dołączonym do zaproszenia wzorze 

umowy. 

11. Akceptuję warunki płatności wskazane w projekcie umowy. 

 

 



12. Oświadczam, że 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*. 

 

 

  12.  Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwanie postępowania wyznaczamy:  

……………………………………………………………..........  

     tel. ……………………………. fax: …………………………. 

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

                                                                                                                                             (Pieczęć i podpis  osoby upoważnionej  

                                                                                                                                                                             do reprezentowania wykonawcy)       
 

 

 

 

 

 

 

 
* niepotrzebne skreślić 

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).  

* 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). 

 

                 


