
Załącznik Nr 1 do SIWZ 

………...…………dn.  ………..…… 

…………………………………...      

 Pieczęć Wykonawcy 

Znak Sprawy RK 271.01.2020 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

pn. : 
,,ZAKUP I DOSTAWA KRUSZYWA DOLOMITOWEGO DLA GMINY 

SADKOWICE” 
Zamawiający: 

Gmina Sadkowice 
Adres: Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice 
Telefon: 46 815 61 91 
Fax: 46 815 61 91 
ug@gminasadkowice.pl 
http://bip.gminasadkowice.pl 
 
Niniejszą ofertę składa: 

L.p. Pełna nazwa i adres 
Wykonawcy (Wykonawców 
składających wspólną 
ofertę)* 

NIP/ 
REGON 

KRS/CEiDG) (w 
zależności od 
podmiotu) 

Nr tel/fax;  e-mail 

1 
     

2 
     

Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktów 

Imię i Nazwisko  

Adres  

Telefon  

Faks  

e-mail  

 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla w/w zamówienia ja 
(my)* niżej podpisany(i)* oświadczam(y)*, że: Oferuję - oferujemy* wykonanie zamówienia 
publicznego pn.: ,,ZAKUP I DOSTAWA KRUSZYWA DOLOMITOWEGO DLA GMINY 
SADKOWICE” zgodnie z wypełnionymi załącznikami. 

1) Zapoznałem się zapoznaliśmy się* ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
wnoszę – nie wnosimy* do niej żadnych zastrzeżeń i uzyskaliśmy* konieczne informacje 



do przygotowania oferty, a w szczególności treść wzoru umowy przedstawionego                           
w SIWZ. 

2) W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązuję się zobowiązujemy się* zawrzeć 
umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie, jakie zostaną 
wskazane przez Zamawiającego. 

3) Uważam się - uważamy się* za związanego - związanych* niniejszą ofertą na czas 
wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.  

2. Cena oferty: 

Przedmiot zamówienia Cena jednostkowa 
brutto za 1 Mg 
kruszywa w zł. 

Ilość w Mg Cena brutto 
oferty   w zł. 

(kol. 2 x kol. 3) 
1 2 3 4 

Kruszywo naturalne 
dolomitowe o frakcji                 
0-31,5 mm wraz                        
z transportem                             
i wyładunkiem  

 5 500,00  

RAZEM 

Ogólna cena oferty…………………………………………………. zł brutto, 

słownie złotych: ……………………………………………………………………………………… 

w tym podatek VAT(…….%) w wysokości ……………………………………………………... 

słownie złotych: ………………………………………………………………………………..…... 

 

Oświadczam, że ww. wynagrodzenie ma charakter stały przez cały okres trwania umowy,  
obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz                   
z warunkami stawianymi przez Zamawiającego, łącznie z kosztem transportu                             
i wyładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i wyczerpuje wszelkie 
roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Zmiana 
ceny może nastąpić jedynie na warunkach określonych w umowie. 

3.    Czas realizacji dostawy :  ……….  (min. 2 - max. 5) dni roboczych liczony od daty 
zgłoszenia. 

4.  Wymagany termin realizacji zamówienia obejmuje okres od dnia podpisania umowy – 
sukcesywnie  do 31.10.2020 r.  

5  Każdorazowa faktura będzie realizowana w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej do 
siedziby Zamawiającego. 

6. Termin związania złożoną ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert. 

7.  Informujemy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi. Do dokumentów 
przetargowych nie wnosimy żadnych zastrzeżeń. 

8. W przypadku wybrania niniejszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuję się do 
zawarcia umowy w treści określonej w załączniku nr 7 do SIWZ.  



9. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach                           
od ........ do ........ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. 

10. Wykonawca informuje, że: 

1) wybór oferty NIE BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego o którym mowa w  art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)*;  

2) wybór oferty BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego  (o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)                             
w odniesieniu do następujących towarów lub usług 
 ……………………………………………………………………………… .* 

11. Obliczona cena obejmuje wszystkie czynności oraz zakres podany w SIWZ, jest ceną 
kompletną, jednoznaczną i ostateczną. 

12. Oświadczam/my*, że przedmiot zamówienia wykonam/my* osobiście.* 

13. Oświadczam/my* że przedmiot zamówienia zrealizujemy z udziałem 
podwykonawcy/ów.* 

14.  Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcy:*  

1) …………………………………………………………………………………………; 

2) …………………………………………………………………………………………; 

15. Wykaz  firm podwykonawców. 

1) …………………………………………………………………………………………; 

2) …………………………………………………………………………………………; 

16. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

1) …………………………………………………………………………………………; 

2) …………………………………………………………………………………………; 

3) …………………………………………………………………………………………; 

4) …………………………………………………………………………………………; 

17. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na 
adres:…………………….…………………………………………………………………………… 

Fax: ………………………; Tel:...................................; email………………………….. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

 

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

*niepotrzebne skreślić 



Klauzula informacyjna 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 L119 z 04.05.2016, str.1) , dalej ,,RODO”, informuję iż:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice; 

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Sadkowice jest  
Pan Tomasz Żaczkiewicz, tel. 46 815 61 91, email : admin@gminasadkowice.pl; 
 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ,,RK 271.01.2020” pn. ,,Zakup i dostawa kruszywa 
dolomitowego dla Gminy Sadkowice” w trybie przetargu nieograniczonego; 
 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215..); 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; (skorzystanie z 
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; (prawo do 
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego), 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

 

Zapoznałem się i otrzymałem 

…………………………………… 

podpis osoby informowanej 


