
Nr sprawy 1/ZP/2019 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP 
 

Nazwa i adres Wykonawcy  

 

 
NIP 

 REGON 
KRS 

 

  

 

 

telefon / fax. / e-mail Wykonawcy 

  

  

  

Przedmiot zamówienia Dostawa ... 

 

Po zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz innymi dokumentami 
przetargowymi dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia, ja niżej podpisany nie wnoszę do 

nich zastrzeżeń oraz niniejszym oferuję wykonanie zamówienia 

 

CENA OFERTOWA 
NETTO 

Cyfrowo: 

 

Słownie: 
 

 

Podatek VAT ( ............. % )  
 

CENA OFERTOWA 
BRUTTO 

Cyfrowo: 
 

Słownie: 
 

 

WARUNKI GWARANCJI ......................... miesięcy 

Nazwa banku oraz numer konta 
Wykonawcy, na które Zamawiający 
dokona uregulowania należności 

 

 

Termin płatności: 
Zamawiający ureguluje należność 

w terminie 14 od dnia otrzymania faktury VAT 

 



Wskazanie części zamówienia, które 
będą powierzone podwykonawcom 

nie zamierzam powierzać wykonania zamówienia 
podwykonawcom* 
 
zamierzam powierzyć podwykonawcom następującą część 
zamówienia* 
 
............................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
.*niepotrzebne skreślić 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy  
zgodnie z art. 91 ust. 3a PZP 

Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do 
powstania u Zmawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług* 
 
lub 
 
Wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług* 
 
Oświadczenie o treści pozytywnej powinno zawierać 
poniżej dane wymagane w art. 91 ust. 3a zdanie 2 PZP, tj. 
wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
takiego obowiązku podatkowego oraz wskazanie wartości 
tego towaru lub usług bez kwoty podatku. 
 
…......................................................................................... 
 
…......................................................................................... 
 
…......................................................................................... 
 
…......................................................................................... 
 
 
Brak wypełnienia ww. pola wskazywał będzie na fakt, iż 
wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług zgodnie z 
zapisami SIWZ 
 
*niepotrzebne skreślić 

 

 



Pozostałe 
oświadczenia Wykonawcy: 

 
Oświadczam, że załączony do siwz projekt umowy został 
zaakceptowany i zobowiązuję/my się w przypadku wyboru 
naszej oferty do zawarcia umowy w terminie uzgodnionym z 
Zamawiającym oraz w miejscu wyznaczonym przez 
Zamawiającego w pisemnym lub telefonicznym 
powiadomieniu. 

 
 

---------------------------------------------- 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w 
oświadczeniach złożonych wraz z ofertą są aktualne i 
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną 
świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 

---------------------------------------------- 
 

Niniejsza oferta wraz z załącznikami jest jawna i nie 
zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji* 
 
Zastrzegamy informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji zawarte na stronach .................. / w 
załącznikach .....................* 
 
*niepotrzebne skreślić 

 
 

---------------------------------------------- 
 

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

1)
 wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

 

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 
lub pozostawienie puste). 
 
 

---------------------------------------------- 

 



Wykonawca jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą 
TAK* 
NIE* 
*niepotrzebne skreślić 
 
Zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 
1422) (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36–41): 
Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników, obrót roczny (kwota przyjętych pieniędzy w 
danym okresie) lub bilans (zestawienie aktywów i pasywów firmy) poniżej 2 mln EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników, obrót roczny lub bilans poniżej 10 mln EUR. 
Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 pracowników, obrót roczny poniżej 50 mln EUR lub bilans 
poniżej 43 mln EUR. 

 

Inne informacje przekazane przez Wykonawcę: 
…............................................................................................................................................................ 
 
…............................................................................................................................................................ 
 
…............................................................................................................................................................ 
 
…............................................................................................................................................................ 
 
…............................................................................................................................................................ 

 

Nazwisko i imię osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym: 
 
................................................................................................................... 
numer telefonu                        .................................................................... 
numer faksu                            .................................................................... 
poczta elektroniczna (e-mail) .................................................................... 

 

Data sporządzenia oferty: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

...................................................................... 
                                                                                              podpis upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy 

 

 


