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Załącznik numer 1 

………………………………………… 
/ nazwa i adres wykonawcy - pieczęć nagłówkowa /  

 

 

FORMULARZ  OFERTY 
 

      Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  

      ul. Wolności 4c, 11-610 Pozezdrze 
 

 

Nazwa wykonawcy :  

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Dane teleadresowe 

Adres: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

REGON : …………………………………………………………………... 

NIP : ………………………………………………………………………… 

Nr KRS/CEDiG …………………………………………………………….. 

TEL : ………………………………………………………………………… 

FAX : ……………………………………………………………………….. 

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

Odpowiadając na ogłoszenie na „Wykonanie kontroli okresowych stanu technicznego obiektów” 
1. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym 

2. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zapytaniu ofertowym, 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy, za cenę: 

 

CENA OFERTOWA …………………………. zł netto 

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

Podatek od towarów i usług VAT ……… % ………………………………zł 

 

CENA OFERTOWA …………………………. zł brutto 

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

 

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminach określonych w II. Zakres 

zamówienia zapytania ofertowego z dn. 29.12.2020 r.  

2. Oświadczamy, że w okresie od 01.01.2015r. do 30.12.2020r przeprowadziliśmy kontrolę w zakresie 

określonym w przedmiotowym zamówieniu w liczbie .............. (słownie: 

.......................................................... ). 
3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia 

oferty. 

4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności – zgodnie z zapisami przedstawionymi we wzorze 

umowy. 

5. Oświadczamy, że akceptujemy załączony wzór umowy. 

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni. 
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7. Oświadczamy, że powierzone zadanie będzie wykonywane bez udziału podwykonawców. 

8. Ofertę składamy na ……..stronach zapisanych i kolejno ponumerowanych. 

9. Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

10. Informacje dodatkowe : 

Adres, na który Zamawiający powinien przesłać ewentualną korespondencję: 

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

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ………………………………………………… 

numer telefonu. : …………………………………………………………….. 

numer faksu : …………………………………………………………….. 

e-mail :   …………………………………………………………….. 

11. 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.* 

 

 

 

………………..……………………. 

                    Miejscowość i data     

 

 

                                                                       ………………………………………………………………… 

                  Pieczątka/pieczątki imienne i podpis/podpisy osoby/osób 

                               uprawnionych do podpisania oferty 

 

 

 

 

 

 
 
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) 
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Załącznik numer 2  

 

 

 

……………………………………………… 
(pieczęć wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

 

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Przystępując do udziału w postępowaniu pn.:  

  „Wykonanie kontroli okresowych stanu technicznego obiektów”. 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym oraz nie podlegam 

wykluczeniu z postępowania. 

 

 

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

(miejscowość, data)                                                                 (Podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do występowania                          

w imieniu Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 

aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

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

(miejscowość, data)                                                                 (Podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do występowania                          

w imieniu Wykonawcy) 

 


