
 
Załącznik nr 1 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z o.o. 
Bystrzyca Dolna 55A 

58-100 Świdnica 

 
 

 

„Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Opoczce – II etap” 
 

 

 

 

Pełna nazwa Wykonawcy: …...................................................................................................................... 
Adres siedziby Wykonawcy: ...................................................................................................................... 
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby): ................................................................. 
tel. .....................................     tel. kom.  .....................................    
e-mail ................................................. 
 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.12.2021 r., zobowiązuję się wykonać 

przedmiotowe zamówienie, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu i załącznikach do niego, 

za następującą cenę: 
 

Zaoferowana  cena  brutto za całe zadanie .............................................. zł 

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

Zaoferowana  cena  netto za całe zadanie .............................................. zł 

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

Podatek VAT .............................................. zł 

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

 

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, 

której projekt stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. 

 
4. Na wykonany przedmiot zamówienia oferujemy ……. miesięcy gwarancji (Zamawiający wymaga 

udzielenia minimum 60 miesięcy gwarancji). 

 

5. Akceptujemy warunki płatności określone w zaproszeniu, tj.: płatność za wykonany przedmiot 

zamówienia bądź jego część nastąpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na zasadach określonych w projekcie umowy 

stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia. 
 

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą, przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, której projekt stanowił załącznik nr 2 do 

ogłoszenia i akceptujemy bez zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, 

zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 



 
8. Następujące części zamówienia zamierzamy wykonać przy udziale podwykonawców (jeżeli 

dotyczy): 
a) ................................................... 
b) ................................................... 

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

9. Oświadczam(y), że: 

a) w stosunku do mojej (naszej) firmy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości, 

z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu  zatwierdzonego 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego,* 

b) posiadam(y) uprawnienia, wymagane przepisami prawa do wykonania działalności lub 

czynności objętych niniejszym zamówieniem,* 

c) posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędna do wykonania niniejszego 

zamówienia,* 

d) dysponuję(emy) potencjałem technicznym oraz osobami dolnymi do wykonania niniejszego 

zamówienia,* 

e) znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego  

zamówienia,* 

f) nie posiadam(y) zaległości wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.* 
 

* brak w ofercie ww. oświadczenia lub jego części, modyfikacja lub wykreślenie treści w całości lub w 

części spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia powyższego oświadczenia w sposób przewidziany w rozdz. VII pkt 18 

ogłoszenia o zamówieniu. 
 

10. 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 w ramach przedmiotowego zamówienia.* 

 
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). 

 
11. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

a) ………………………………...; (np. KRS, pełnomocnictwo, itp.) 
b) ………………………………...; 
c) ……………………………….... 

        
 

 

……………………, dnia…………….                                       ……………………………   
                                                                                            podpis i pieczęć osoby upoważnionej  

                                                                                                do reprezentowania Wykonawcy 

 

 
 


