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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

…………………………………, dnia …………………………………….. 

Znak postępowania  ZP/1/03 /2022 

 

 
 

(pieczęć wykonawcy) 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pozezdrzu          w 
trybie zapytania ofertowego na „Zakup i dostawę ciągnika z kabiną wraz z osprzętem na potrzeby 
gospodarki komunalnej PGK sp. z o.o. w Pozezdrzu ” składam niniejszą ofertę: 
 

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adres …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Tel ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

REGON ……………………………………………………….. NIP ………………………………………………………….………….. 

 

e – mail ………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym 

na niżej wymienionych warunkach: 

 

Cena ofertowa netto/brutto wynosi: ……………………………………/……………….………………………………… zł  
 
słownie: ……………………………………/.…………………/……………………………………………………………………….. zł  
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Oświadczenie i informacje dla Wykonawcy: 

1. Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. 

2. Oświadczam/y*, że 

1) Powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej 

oferty; 

2) W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia; 

3) Dysponuje/my* środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji całości zamówienia; 

4) Zdobyłem/liśmy* konieczne informacje do przygotowania oferty; 

5) Zapoznałem/liśmy* się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz 

zdobyłem/liśmy* wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania oferty; 

6) Jeżeli nastąpią jakiekolwiek zmiany przedstawione w naszych dokumentach załączonych do oferty, 

natychmiast powiadomimy o nich Zamawiającego; 

7) Dokonaliśmy własnego rozpoznania niezbędnej ilości i charakteru usług objętych przedmiotem 

zamówienia i oferujemy ich wykonanie zgodnie z niniejszą Ofertą. 

8) Zobowiązujemy się  do wykonania zamówienia będącego przedmiotem zamówienia w terminie do 

60 dni od daty zawarcia umowy.  

3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

Rozporządzenia 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  (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

 

 

 

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

(miejscowość i data)      (podpis oraz pieczęć Wykonawcy) 
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