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………………………………………………..  
(miejscowość i data) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

na zamówienie publiczne pn: 

 

Przebudowa dróg w miejscowościach Bujały i Rokitnica Kąty 
 

1. Z a m a w i a j ą c y 

 

Gmina Sadkowice 

Sadkowice 129A 

96-206 Sadkowice 

 

2. WYKONAWCA (nazwa, adres, NIP, telefon, adres e-mail, adres skrzynki ePUAP): 

 

Nazwa wykonawcy  

Siedziba wykonawcy  

NIP                                       REGON 

Numer telefonu  

e-mail: ____________@______________________ 

Adres skrzynki ePUAP Wykonawcy  

 

2.1 oświadcza, że: 

oferuje wykonanie zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia za łączną kwotę 

(cena brutto winna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia. 

Wyliczenie ceny brutto musi być dokonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozdziale XII i XIII SWZ): 

 

2.1.1 I część zamówienia pn.: Przebudowa drogi Bujały – Rokitnica Kąty 

 

Cena netto: …………………………………………………………………………………………….. 

VAT ..…% ………………………………………………………………………………………….... 

Cena brutto: …………………………………………………………………………………………... 

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

 

2.1.2    II części zamówienia: Przebudowa drogi w miejscowości Bujały. 

Cena netto: ………………………………………………………………………………………….... 

VAT ..…% ………………………………………………………………………………………..….. 

Cena brutto: …………………………………………………………………………………………... 

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

 

 UWAGA! Wykonawca wypełnia tylko informacje dla części, na które składa ofertę. 

 

2.2 udzieli gwarancji na okres: 

…… miesięcy  dla I części zamówienia; 

…… miesięcy dla II części zamówienia; 

 

UWAGA! Uwaga: minimalny punktowany termin gwarancji wynosi 36 miesięcy. 

UWAGA! Wykonawca wypełnia tylko informacje dla części, na które składa ofertę. 

2.3 zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie: 

9 miesięcy od dnia podpisania umowy dla I części zamówienia ale nie później niż do 30.10.2022 r.;* 

9 miesięcy od dnia podpisania umowy dla II części zamówienia ale nie później niż do 30.10.2022 r.;* 

*Należy skreślić części, na które Wykonawca nie składa oferty. 
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2.4 zapoznał się z SWZ (w tym ze wzorami umowy ), nie wnosi żadnych zastrzeżeń do jej treści i zobowiązuje się do 

ścisłego przestrzegania warunków w niej określonych; 

2.5 gwarantuje wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SWZ, wyjaśnieniami do SWZ oraz wprowadzonymi 

do niej zmianami; 

2.6 uzyskał niezbędne informacje do przygotowania rzetelnej i kompletnej oferty oraz właściwej realizacji zamówienia; 

2.7 uważa się za związanego złożoną ofertą przez czas wskazany w SWZ; 

2.8 zobowiązuje się w przypadku wyboru niniejszej oferty do zawarcia umowy (na warunkach określonych w SWZ i 

załącznikach do SWZ oraz w złożonej ofercie) w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

2.9 akceptuje warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy. 

 

3. Wykonawca informuje, że wybór niniejszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, w związku z czym w tabeli wskazano nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uwaga: niewypełnienie przez Wykonawcę tabeli rozumiane będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty Wykonawcy nie 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

 

4. Na podstawie art.. 127 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) wskazuję nazwę i 

numer postępowania (oznaczenie sprawy) o udzielenie zamówienia publicznego oraz podmiotowe środki dowodowe, 

które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 6 

- 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 

przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa 

w art. 273 ust. 1 Pzp i potwierdzam ich prawidłowość i aktualność 

 

(Należy wypełnić, jeżeli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 6-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, znajdują się w posiadaniu 

Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 78 

ust. 1 Pzp) 

 

 

 

 

5. Wykonawca jest: 

□ mikroprzedsiębiorstwem 

□ małym przedsiębiorstwem 

□ średnim przedsiębiorstwem 

□ jednoosobową działalnością gospodarczą 

□ osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej 

□ inny rodzaj 

Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  

 

6. Wykonawca załącza poniższe dokumenty stanowiące integralną część niniejszej oferty:  

Lp. 

Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie 

będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u 

zamawiającego 

Wartość bez kwoty podatku VAT 

towaru/usługi 

1.   

2.   

Nazwa postępowania 

Numer postępowania 

(oznaczenie sprawy, do 

której dokumenty zostały 

dołączone) 

Rodzaj oświadczeń lub dokumentów 

(znajdujących się w posiadaniu 

zamawiającego) 
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6.1 ………………………………………………………………………………………… 

6.2 ………………………………………………………………………………………… 

6.3 ………………………………………………………………………………………… 

6.4 ………………………………………………………………………………………… 

6.5 ………………………………………………………………………………………… 

6.6 ………………………………………………………………………………………… 

6.7 ………………………………………………………………………………………… 

6.8 ………………………………………………………………………………………… 

  

7. Dane kontaktowe Wykonawcy (wszelka korespondencja w niniejszym postępowaniu będzie kierowana na podane 

poniżej adresy ePUAP oraz e-mail): 

Osoba do kontaktów  

Adres korespondencyjny  

Nr telefonu  

Adres skrzynki ePUAP  

Adres e-mail  

 

8. Informacje dodatkowe do przygotowania umowy w przypadku wyboru niniejszej oferty - Wykonawca podaje je według 

uznania: 

 

1) Umowa z naszej strony będzie zawierana przez (imiona, nazwiska i stanowiska):  

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

2) NIP: ............................................... 

3) REGON: .......................................... 

4) Przedstawicielem Wykonawcy, działającym w jego imieniu i na jego rzecz, koordynującym realizację umowy będzie  

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

 

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. 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość / Data 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów).  

Oferta w postaci elektronicznej winna być  podpisana w formie 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci podpisu zaufanego lub 

w postaci podpisu osobistego 

  

 

 

 

 

 


