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1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  

i wszystkimi dołączonymi do niej załącznikami (w tym ze wzorem umowy). Na ich podstawie 

uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.   

FORMULARZ OFERTOWY 

 
Przedmiot zamówienia 

 

 
Budowa kontenerowej pompowni wody ze zbiornikiem 

retencyjnym o pojemności 20m3 w miejscowości Maksymilianów  
w trybie zaprojektuj i wybuduj. 

 

Zamawiający 
Gmina Bałtów 
Bałtów 32 
27-423 Bałtów 

Wykonawca 

 
Nazwa i adres Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………. 

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

Adres e-maila: ……………………………………………………… 

NIP …………………………………………………….………………. 

Tel. …………………………………………………….………………. 

Oferowana cena netto  

i brutto 

(z podatkiem VAT) 

 

 
Cena netto: 

.......................................................................................... zł 

Słownie: .............................................................................. 

…………………………………………………………………… 

Cena brutto: 

.......................................................................................... zł 

Słownie: .............................................................................. 

………………………………………………………………….. 

Termin wykonania zamówienia Zgodnie z pkt. 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Okres gwarancji jakości 
 (min.36 m-cy, max. 60 m-cy) 

 

………………………  m-cy   
Za zaoferowanie podstawowego 36-miesięcznego okresu 

gwarancji Wykonawca nie otrzyma dodatkowych punktów.  
W celu uzyskania dodatkowych punktów należy zaoferować 

okres gwarancji  (w miesiącach) od min. 37 do max. 60. 
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2. Oświadczam, że dokonałem wizji lokalnej w terenie i zdobyłem konieczne informacje do 

przygotowania oferty. 

3. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia.  

4. Informacje dotyczące podwykonawców:  

L.p. 
Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca 

zamierza powierzyć podwykonawcom 

Firma 

podwykonawcy 

1.   

2.   

3.   

 

5. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

ostatecznego terminu składania ofert. 

6. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy na 

warunkach ustalonych w specyfikacji i wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

7.    Zastrzeżenie oferenta. 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

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

 

8. Oświadczamy, że jesteśmy mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem.* 

* zaznaczyć właściwe. 

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem  
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 
*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). 

 

 
 
 
 
 
   ..........................................                                                        .................................................................................... 
 
            (miejscowość, data)                                                                (pieczątki i podpisy osób uprawnionych 
                                                                                                                          do reprezentowania Wykonawcy) 


