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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 
……………………………… 
(pieczęć Wykonawcy) 

 

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………. 

Adres siedziby:..................................................... 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie przedmiotu zamówienia pn. 
„Termomodernizacja budynku szpitala Jaworskiego Centrum Medycznego w Jaworze – zadanie 4”. 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: 

Cenę ogółem brutto: ........................................................... zł  

(słownie: ………………………………………………........................................................),w tym: 

- podatek VAT (aktualny na dzień składania ofert): ...................% 

- kwota podatku VAT: ..................................... zł 

- kwota netto: ..................................... zł  

Na powyższą wartość przedmiotu zamówienia składają się poniżej przedstawione elementy w 
poniższych cenach i wartościach: 

Lp. Przedmiot zamówienia  Ilość Jedn. 
Miary 

Wartość 
netto 

Wartość 
VAT 

Wartość 
brutto 

1 Węzeł ciepła 1 Kpl.    
2 System zarządzania energią 1 Kpl.    

 

2. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: 
………………………..dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 

3. Oświadczamy, że dla przedmiotu oferty okres gwarancyjny będzie wynosił: ……………… miesięcy 

4. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający                           
w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego wraz z załącznikami i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty na 
realizację przedmiotu zamówienia. 

6. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Zapytaniu 
ofertowym oraz, że wszystkie informacje podane w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd 
przy przedstawianiu informacji. 

7. Oświadczamy, iż Wykonawca nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
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lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem                                          
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności 
na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

8. Uważamy się za związanych ofertą na czas 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

9. Oświadczamy, że zawarte w projekcie umowy (Załącznik nr 3 do zapytania) warunki zostały 
przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 
umowy na warunkach określonych we wzorze, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

10. Wskazuję/my dostępność odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                 
o działalności gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym adresem internetowym:  

https://ems.ms.gov.pl  - dla odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego* 

https://www.ceidg.gov.pl  - dla odpisu z CEiIDG* 

https://…………………………. - inny dokument *  

11. Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i podpisywania umowy: 

.............................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail) 

 
12. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty z Zamawiającym ze strony Wykonawcy: 

.............................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail) 

 
13. Oferta została złożona na ........ zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr ..... do nr 

.... 
 

14. Załączniki do oferty stanowiące jej integralną część (wymienić): 
a) .................................................................................. 
b) .................................................................................. 
c) .................................................................................. 
d) ……………………………………………………………………………… 

 
15. OŚWIADCZAM(MY), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

                                                           
1rozporządzenie 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).  
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pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu2. 

 
Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 
nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan 
prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty. 
 
 
......................, data ………… 2021 r. 
 

___________________________ 
Pieczątka i podpis Wykonawcy lub 
osoby/osób uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy 

 
(*Niepotrzebne skreślić) 

                                                           
2W 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). 


