Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz ofertowy
Zamawiający
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
ul. E. Orzeszkowej 8
89-400 Sępólno Krajeńskie

Nazwa Wykonawcy ....................................................................................................
Adres Wykonawcy .....................................................................................................
Nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy /Wykonawców (w przypadku składania oferty
przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich
członków konsorcjum)
reprezentowany przez: .....................................................................................................
..............................................................................................................................................
Nazwisko i imię osoby/osób podpisujących ofertę
NIP .............................
REGON ………….............
tel. ..................................
e-mail …………………………………………………….

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie podstawowym,
zgodnie z art.275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na
pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania pn. „BUDOWA KOTŁOWNI MIEJSKIEJ
OPALANEJ GAZEM NATURALNYM O MOCY DO 6 MW W MIEJSCOWOŚCI SĘPÓLNO
KRAJEŃSKIE.” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących zasadach:
1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego opisem zawartym
specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) wynosi:
brutto:…………………….zł

(słownie: …………………………………………)

w tym VAT ……..% co stanowi kwotę: ………zł (słownie: ………………………)
netto:………………………..zł(słownie: …………………………………………….).
2. OŚWIADCZAMY, że wybór naszej oferty*:

w

nie będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z
ustawą z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685,
694, 802, 1163 z późniejszymi zmianami),
będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie
z
ustawą z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685,
694, 802, 1163 z późniejszymi zmianami), wobec czego wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku jego powstania oraz
ich wartość bez kwoty podatku:

Lp.

Nazwy (rodzaje) towaru
lub usługi, których
dostawa lub
świadczenie będą
prowadziły do
powstania obowiązku
podatkowego

Wartość towaru lub
usługi objętego
obowiązkiem
podatkowym
Zamawiającego, bez
kwoty podatku

Stawka podatku od
towarów i usług, która
zgodnie z wiedzą
Wykonawcy, będzie miała
zastosowanie

3. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodnie z zapisami przedstawionymi
w SWZ.
4. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją
warunków zamówienia.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania
zamówienia.
6. Oświadczamy, że w dniu ……… odbyliśmy wizję lokalną
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu
terminu składania ofert.
8. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez
nas zaakceptowany zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia
umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
9. Podwykonawstwo:
a. Oświadczam, że zamówienie będę realizował samodzielnie i nie zamierzam
zrealizować przy udziale Podwykonawców*
b. Oświadczamy, że zamówienie zamierzam zrealizować z udziałem Podwykonawców w
następującym zakresie:*:……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio

pozyskałem/łam w celu ubiegania o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.
11. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
12. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:
.……........................................................................................................................................
tel. ......................................, e-mail: .............................................

Załączniki do oferty:
1. ………………………
2. ………………………

…………………………………………………………….
Miejscowość, data

* niepotrzebne skreślić

……………………………………………………………….
Podpis upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy

