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FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa Wykonawcy:

 

Reprezentowany przez (imię, nazwisko, adres zamieszkania):

 

Adres / Siedziba Wykonawcy

 

NIP

 

REGON

 

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie ofertowe oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego na: 

Tytuł postępowania: Zakup i dostawa znaków pionowych wraz z montażem oraz oznakowanie poziome terenu GUS przy 
Al. Niepodległości 208. 
Znak sprawy: 52/DB/2022 

 

Jednocześnie:

1. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z opisem przedmiot zamówienia zawartym w Zapytaniu ofertowym 

i zobowiązuję się wykonać je w sposób i na warunkach określonych w ww. zapytaniu. 

2. Oświadczam, że uzyskałem / uzyskałam wszystkie niezbędne informacje w celu sporządzenia oferty cenowej. 

3. Oferowana przez nas cena realizacji przedmiotu zamówienia wynosi: 

 

I. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę, zgodnie z załączonym do oferty wypełnionym 

Formularzem cenowym: 

Cena netto Podatek VAT Cena brutto 

.................................... zł .................................... zł .................................... zł 

Tabela 1 

Cena słownie: 

Cena netto:  ......................................................................................................................................................................................................  

Podatek VAT:  ......................................................................................................................................................................................................  

Wartość brutto:  ......................................................................................................................................................................................................  
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II. Oferuję wykonanie zamówienia publicznego na następujących warunkach oraz oświadczam, że: 

1. Zapoznałem / Zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia tj. Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego i 

zobowiązuję się je wykonać w sposób i na warunkach określonych w ww. zapytaniu. 

2. Akceptuję zawarte w treści Zapytania ofertowego i Opisu przedmiotu zamówienia: terminy wykonania oraz warunki 

i terminy płatności. 

3. Określona przeze mnie cena oferty obejmuje wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. 

4. Oświadczam, że uzyskałem / uzyskałam wszystkie niezbędne informacje w celu sporządzenia oferty cenowej. 

5. Zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. 

6. Znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

7. Zobowiązuję się do zawarcia Umowy w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Zapoznałem / Zapoznałam się z zawartymi w Zapytaniu ofertowym informacjami dotyczącymi przetwarzania 

danych osobowych przez Główny Urząd Statystyczny i wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w ofercie. 

9. Wypełniłem / Wypełniłam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem / pozyskałam w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu . 

10. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 7 ust. 1 w związku z art. 1 pkt 3 ustawy z 

dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835). 

11. Oświadczam, że zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. 

Urz. UE nr L 111 z dnia 8 kwietnia 2022 r.), nie będę realizować przedmiotu zamówienia z udziałem: 

1) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 

2) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 

50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 1); lub 

3) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, 

o którym mowa w pkt 1) i 2), 

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności będziemy polegać się w rozumieniu 

dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypadać będzie na nich ponad 10% wartości 

zamówienia. 

12. Mechanizm podzielonej płatności: 

1) Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, został ujęty/ nie został ujęty *w Załączniku nr 15 do ustawy 

z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 

2019 poz. 1751), w związku z tym płatność za jego realizację podlega mechanizmowi podzielonej płatności. 

2) Oświadczamy, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, która będzie wystawiona w naszym 

imieniu, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem*, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r.  poz. 2439,  z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT. 

3) Oświadczamy, że podany numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, jest taki sam/nie jest taki 

sam* jak w rejestrze podatników (biała lista). 

4) W przypadku jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, będzie rachunkiem dla 

którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r.  poz. 2439,  

z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT to: 

                                                           
* Niepotrzebne skreślić 
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a) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za fakturę z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w 

terminie określonym w Zleceniu. 

b) Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, 

realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. 

Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia 

pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, 

opodatkowane stawką 0% lub jeżeli wynika to z innych przepisów prawa. 

13. Oświadczam, że oferta jest ważna i niezmienna przez okres 60 dni od dnia jej złożenia. 

14. Wyszczególnione poniżej załączniki stanowią integralną część oferty: 

1)  .............................................................................................................................................................................................................  

 

.................................... .................................... .................................... 
(data)  (podpis i pieczątka Wykonawcy lub 

osoby upoważnionej) 
 


