
 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

 

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności pn. Dowóz 

wypożyczonego sprzętu, wraz z wniesieniem składamy ofertę na wykonanie 

powyższego zadania. 

  

1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY: 

 

1. Nazwa wykonawcy 

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

2. Adres wykonawcy 

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

3. NIP 

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

………………… 

4. REGON 

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

………….. 

5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

·          

Cena za 1 km trasy 

Cena netto ……………………… zł (słownie złotych 

…………………………………………………………) 

Podatek VAT ……………………… zł (słownie złotych 

………………………………………………………) 

Cena brutto ……………………… zł (słownie złotych 

………………………………………………………) 

Cena za 20 000,00 km  

 

Cena netto ……………………… zł (słownie złotych 

…………………………………………………………) 

Podatek VAT ……………………… zł (słownie złotych 

………………………………………………………) 

Cena brutto ……………………… zł (słownie złotych 

………………………………………………………) 

 

 

 



 

Cena za jedną usługę odbioru i wniesienia sprzętu 

Cena netto ……………………… zł (słownie złotych 

…………………………………………………………) 

Podatek VAT ……………………… zł (słownie złotych 

………………………………………………………) 

Cena brutto ……………………… zł (słownie złotych 

……………………………………………………….) 

 

Cena za 350 wniesień 

 

Cena netto ……………………… zł (słownie złotych 

…………………………………………………………) 

Podatek VAT ……………………… zł (słownie złotych 

………………………………………………………) 

Cena brutto ……………………… zł (słownie złotych 

……………………………………………………….) 

 

Oświadczam/y, że: 

1) przedmiot zamówienia zamierzam/y wykonać:  

a) sami,  

b) przy pomocy podwykonawców w zakresie*: 

-  …………………………………. w zakresie …………………….……………………. 

        (nazwa podwykonawców) 

-  …………………………………. w zakresie ……………………….…………………. 

        (nazwa podwykonawców) 

-  …………………………………. w zakresie ……………………….…………………. 

                    (nazwa podwykonawców) 

3. Ponadto oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu (zapytaniem ofertowym) wraz z 

załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 

przygotowania oferty; 

2) oświadczamy że nasza oferta jest zgodna z zapisami zapytania ofertowego pn. Dowóz 

wypożyczonego sprzętu, wraz z wniesieniem 

3) uważam/y się za związanego/związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu 

składania ofert; 

4) Projekt umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany i w przypadku 

wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do jej zawarcia. 

5) ofertę składam/y na kolejno ponumerowanych stronach .................. (liczba stron). 



 

6) oświadczenie wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

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. 

7) Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 

szczególności na:  

a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z 

przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ PO, 

c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia lub kurateli 

 

4.  Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są: 

a) .................................................................... 

b) .................................................................... 

c) .................................................................... 

d) .................................................................... 

e) .................................................................... 

f) ..................................................................... 

g) .................................................................... 

h) .................................................................... 

                      

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

                                                                   (własnoręczny podpis osoby upoważnionej  

      do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 
 



 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

Wykaz wykonanych usług 

 
Nazwa i adres wykonawcy  
.......................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................... 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
Dowóz wypożyczonego sprzętu, wraz z wniesieniem przedstawiam: wykaz 
zrealizowanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających 
swoim rodzajem, wartością i wymaganiom określonych przez Zamawiającego.  

Rodzaj zadania Wartość 

 
Czas realizacji 
(daty wykonania) 
 

Miejsce wykonania usług 

 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  
 
 
 
Miejsce i data ....................................              .................................................................. 
           ( podpisy osób upoważnionych do  
                                                 reprezentowania wykonawcy ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


