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Załącznik nr 1 do SWZ 

Nr referencyjny: BZP/SUSZ/ROZ/02/2022 

Modyfikacja nr 2 

FORMULARZ OFERTOWY 

dla zamówienia w postępowaniu prowadzonym trybie podstawowym bez negocjacji na 
„Zagospodarowanie osadów ściekowych - obejmujące procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym 
przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwienie: Budowa hali pod urządzenie suszące 
wraz z instalacją suszenia osadów ściekowych” - w zakresie wykonania rozruchu 
technologicznego oraz dokończenia robót budowlanych. 
 
1. Wykonawca:  
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) NIP/REGON 

    

    

    

 
2. Osoba uprawniona do kontaktów:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

 
3. Ja niżej podpisany oświadczam, że:  

1) zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia,  

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnieniami 
do SWZ oraz jej zmianami,  

3) cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:  

Cena netto: zł słownie:  

VAT: zł słownie:  

Cena brutto: zł słownie:  

    na którą to kwotę składa się: 

a) rozruch technologiczny określony w pkt 1 OPZ-…………… netto plus VAT ………% tj 

…………. Brutto 

b) pozostały zakres przedmiotu umowy określony w pkt 2 do 9 OPZ - ...............zł. . netto 

plus VAT ……………% tj ……………. brutto. 

4) Termin wykonania Zamówienia przedmiotowego zamówienia: 

a. rozpoczęcie – do 3 dni od dnia podpisania umowy,  

b. zakończenie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

5) udzielam gwarancji jakości i rękojmi na okres 36 miesięcy; 

6) oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert, tj., do dnia 06 sierpnia 2022 r. 

7) akceptuję bez zastrzeżeń postanowienia umowne zawarte w załączniku nr 3 do SWZ, 

8) w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć w 
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

9) składam niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia]*,  



 
 

   Strona 2 z 3 
 

10) nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia 
niniejszego zamówienia, 

11) informuję, że [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej 
informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one 
udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*: 

 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) 

od do 

a)  
 

  

b)  
 

  

 
12) informuję, że [nie zamierzam powierzać podwykonawcy/om do wykonania żadnej części 

niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam powierzyć 
podwykonawcy/om]*: 

L.p. Nazwa części zamówienia 

a)  
 

b)  
 

 
13) Informuję, że [nie powołuję się na zasoby podwykonawcy/ów, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu / powołuję się na zasoby wskazanego poniżej 
podwykonawcy/ów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu]*: 

L.p. Nazwa (firmy) podmiotu trzeciego Rodzaj zasobów 

a)  
 

 

b)  
 

 

 
14) Informuję, że wybór oferty nie będzie / będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego. W związku z powyższym wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuję jej wartość 
bez kwoty podatku  

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………….…………………………………………………… 

15) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
**
 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*** 

 

16) Wykonawca oświadcza, iż posiada status:**** 

   mikroprzedsiębiorcy, 

   małego przedsiębiorcy, 

   średniego przedsiębiorcy, 

   inny rodzaj. 

4. Podpis(y):  
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L.p. 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) 

Miejscowość  
i data 

1) 
 
 
 

 
 
 
 

   

 

_______________________________________ 

* Wykonawca usuwa lub skreśla niepotrzebne 

**
 
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). 

**** Właściwe zaznaczyć 

***** Należy złożyć kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty. 

 


