
 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu 
 

 ………………………………………. 
                                                  /miejscowość i data/ 

nazwa i adres (siedziba) Wykonawcy 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
 
dane do korespondencji: 
e-mail: ………………………….……………. 
fax.: …………………………..………………. 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu pn.: 
 

Remont sali gimnastycznej  
 
Oferujemy wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia za cenę ofertową brutto w 
wysokości: ............................................. zł, w tym: netto…….… i podatek VAT..…% ………. zł.  
  

Oferowany przez nas okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia*: 

1) 1 rok   2)    2 lata   3) 3 lata 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń 

oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 
2. Roboty budowlane objęte zamówieniem zamierzamy wykonać bez udziału podwykonawców/przy 

udziale podwykonawców*: 
......................................................................................  -  ...................................................................... 
......................................................................................  -  ...................................................................... 
   zakres powierzonych podwykonawcom prac                                                      nazwa podwykonawcy  

3. Akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 
umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
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 s.1 z 2016 r., ze zm. Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r.) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. ** 

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu. 
6. Formularz ofertowy i załączone dokumenty złożono na ........... zapisanych stronach i kolejno 

ponumerowanych. 
 
Do formularza ofertowego załączono następujące oświadczenia i dokumenty: 
1) ........................................................ 

2) ........................................................ 

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

           podpisy upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy(-ów) 
 

* odpowiednio zaznaczyć/wskazać 
** 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).  


