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           Załącznik nr 1  

do ogłoszenia o zamówieniu 
pełna nazwa Wykonawcy: 
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwę 
Pełnomocnika oraz zaznaczyć, iż wykonawcy wspólnie ubiegając się o udzielenie zamówienia) 
........................................................... 
adres siedziby Wykonawcy: 
ulica................................................... 
kod, miasto…………………………………... 
NIP ............................................... 
REGON ......................................... 
Osoba do kontaktu w sprawie złożonej oferty: ……………………………………… 
e-mail …………………………………………….. 
nr telefonu ........................................ 
 
 

FORMULARZ OFERTY 

  
Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: 
 

Budowa myjni samochodowej samoobsługowej w Wojkowicach 
 

I. Za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie 
przetargu oraz ogłoszeniu o zamówieniu oferujemy: 

 
1. cenę brutto:  ……………………………………………… zł (słownie złotych: ………………………..……….);  

 
cena netto ……………………………zł + VAT 23 % tj. ………..… zł 

 
2. okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia: 

 ☐  12 miesięcy 

 ☐ 24 miesiące 

 ☐ 36 miesięcy 
 

3. funkcje dodatkowe zlokalizowane na terenie myjni: 

  ☐ 1 odkurzacz stacjonarny zabudowany  

  ☐ 1 kompresor stacjonarny 

  ☐ 1 stacjonarny odkurzacz parowy z funkcją dezynfekcji i prania tapicerki 

  ☐ Terminal płatniczy umożliwiający płatność bezgotówkową 
 
II. Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 6 miesięcy  
od daty podpisania umowy. 
III. Oświadczamy, że okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia będzie wynosił 36 miesięcy. 
IV. Oświadczamy, że podane w Ofercie ceny zawierają wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający 
z tytułu realizacji umowy. 
V. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem przetargu, ogłoszeniem o zamówieniu wraz  
z załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w tych dokumentach wymaganiami i 
zasadami postępowania. 
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VI. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
VII. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w ogłoszeniu  
o zamówieniu. 
VIII. Oświadczamy, że prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/ zamierzamy powierzyć 
podwykonawcom /niepotrzebne skreślić/. 

Zakres zlecany podwykonawcy Nazwa i adres podwykonawcy (o ile są znane) 

 
 

 

(w przypadku nie wskazania udziału podwykonawców Zamawiający przyjmie, że całe zamówienie 
zostanie wykonane przez Wykonawcę, bez udziału Podwykonawcy). 
IX. 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 niniejszego zamówienia*. 
X. Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na rachunek numer 
………………………………………………………………………….. 
 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. Opis oferowanego rozwiązania; 
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 
3. ……………………………………………………; 
4. …………………………………………………………… 

Oferta zawiera: ........ ponumerowanych stron 
 
 
Data: ......................  …………………………………………. 

podpis Wykonawcy lub osoby  
uprawnionej do jego reprezentowania 

 
 
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) 

 


