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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY
do postępowania o wartości nie większej niż 30 000 euro,
na wykonanie usługi pn.:

„Serwis GWARANCYJNY, naprawy i przeglądy samochodów służbowych będących
na wyposażeniu Zarządu Zlewni w Kaliszu”
1.

ZAMAWIAJĄCY:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa
Postępowanie prowadzi:
Zarząd Zlewni w Kaliszu,
ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:
Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów) oraz NIP i REGON

Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
a) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz opisu przedmiotu zamówienia dla
niniejszego zamówienia i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń,
b) uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia
niniejszej oferty,
c) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: opisu przedmiotu
zamówienia
d) cena mojej (naszej) oferty zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia i załączonego
1

Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu
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formularza cenowego ( załącznik nr 5) wynosi:
- netto .................................................................................................. złotych polskich
(słownie: .................................................................................................................. złotych
polskich) plus należny podatek VAT w wysokości ................................................. złotych
polskich, stawka VAT ……….…..%, co stanowi łącznie kwotę brutto:
…..…………….………………………………………..……………..………….. złotych polskich (słownie:
.................................................................................................................. złotych polskich);
e)

oferujemy wykonywanie zamówienia w terminie: od podpisania umowy do dnia

31.12.2021 r. lub do wyczerpania puli środków zapewnionych w planie utrzymania
f)

akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w załączniku nr 3 do zapytania
ofertowego oraz określone w nim warunki płatności,

g)

w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję(emy) się
zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

h) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu
udzielenie niniejszego zamówienia,
i)

Oświadczamy, że wszystkie strony/kartki naszej oferty, łącznie z wszystkimi załącznikami i do
nich podpiętymi dokumentami są ponumerowane i parafowane, a cała oferta składa się z
............... stron.

j)

że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (UWAGA !
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).

k) Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
1) *Zobowiązanie podmiotu trzeciego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu.
2) *Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do reprezentowania firmy składającej
ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
3) *Oświadczenie, w którym Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Uwaga: * - jeżeli dotyczy – oryginał; **- jeżeli dotyczy; niepotrzebne skreślić lub usunąć.
Podpis(y):

l.p.

1
2

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby
(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

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

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data
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