
Załącznik nr 1 – formularz oferty

Znak sprawy: ZP-4/PN/2021

                   

......................................................
   /pieczęć wykonawcy, nr tel.  /

REGON ...............................................

NIP    ……………………………

internet http://...................................

e-mail …………………………….

nr tel………………………….

adres skrzynki e-Puap: …………

Informujemy, że jesteśmy (zaznaczyć właściwe jeżeli dotyczy)1: 

mikro przedsiębiorstwem

małym przedsiębiorstwem

średnim przedsiębiorstwem

osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

inny rodzaj

Nazwa i siedziba Zamawiającego:

                               Gminny Zakład Komunalny

                             Dąbrówka Wielka

                               ul. Kościelna 6/8

                                95-100 Zgierz

1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych, średnich i du-

żych przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). 



FORMULARZ OFERTY 

Odpowiadając  na  ogłoszenie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  zadanie:

„Sukcesywna  dostawa  materiałów  budowlanych  do  naprawy  i  zimowego

utrzymania  dróg  gminnych  na  terenie  gminy  Zgierz”,  oferujemy  wykonanie

zamówienia za cenę: 

Część 1: Dostawa żwiru z przeznaczeniem do naprawy i zimowego utrzymania 

dróg gminnych na terenie gminy Zgierz              

WAROŚĆ NETTO ..........................................................................................................zł

słownie złotych .................................................................................................................

Podatek VAT 

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

słownie złotych..................................................................................................................

WARTOŚĆ BRUTTO .....................................................................................................zł

słownie złotych ................................................................................................................

..........................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 2: Dostawa kruszywa naturalnego łamanego granitowego o ciągłym 

uziarnieniu o frakcji 0-31,5mm z przeznaczeniem do naprawy dróg gminnych na 

terenie gminy Zgierz

WAROŚĆ NETTO ..........................................................................................................zł

słownie złotych .................................................................................................................

Podatek VAT 

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

słownie złotych..................................................................................................................

WARTOŚĆ BRUTTO .....................................................................................................zł

słownie złotych ................................................................................................................

..........................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Część 3: Dostawa kruszywa naturalnego łamanego granitowego o ciągłym 

uziarnieniu o frakcji 4-31,5mm z przeznaczeniem do naprawy dróg gminnych na 

terenie gminy Zgierz

WAROŚĆ NETTO ..........................................................................................................zł

słownie złotych .................................................................................................................

Podatek VAT 

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

słownie złotych..................................................................................................................

WARTOŚĆ BRUTTO .....................................................................................................zł

słownie złotych ................................................................................................................

..........................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 4: Dostawa kruszywa naturalnego łamanego dolomitowego o ciągłym 

uziarnieniu o frakcji 31,5-63,0mm z przeznaczeniem do naprawy dróg gminnych 

na terenie gminy Zgierz

WAROŚĆ NETTO ..........................................................................................................zł

słownie złotych .................................................................................................................

Podatek VAT 

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

słownie złotych..................................................................................................................

WARTOŚĆ BRUTTO .....................................................................................................zł

słownie złotych ................................................................................................................

..........................................................................................................................................

    



      1. Oświadczamy, że dostawy realizować będziemy w terminie do………... dni.  
(powyższy czas wykonawca określa w przedziale do 4 dni)

      2. Oświadczamy, że:

             -  cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi 

     zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty,

            -  zamówienie wykonamy w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 

grudnia 2022

            -  udzielamy gwarancji co do jakości przedmiotu zamówienia na czas trwania 

umowy,

            -  oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, akceptujemy 

    wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

    zawarcia umowy na warunkach określonych przez zamawiającego w SWZ,

           -   uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty,

           -   oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni, bieg terminu 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert .

3. Oświadczamy, że całość zamówienia wykonamy własnymi siłami/zamierzamy 

      powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia* 

(należy wskazać zakres przewidziany do realizacji przez podwykonawców):

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

* - niepotrzebne skreślić – dotyczy pkt. 4



4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub

art. 14 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)  wobec  osób  fizycznych,  od  których  dane

osobowe  bezpośrednio  lub  pośrednio  pozyskałem w  celu  ubiegania  się  o

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

   ** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego doty-

czących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub

art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa  - treść powyższego zapisu proszę wy-

kreślić.

5.  Do  niniejszej  oferty  przedkładamy  poniższe  załączniki  przygotowane  zgodnie  ze

Specyfikacją Warunków Zamówienia: 

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

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

   3)..............................................................................................................................

   4)..............................................................................................................................

   5)..............................................................................................................................

   6)...............................................................................................................................

   7)...............................................................................................................................

   8) ……………………………………………………………………………………
  
   9) ……………………………………………………………………………………



Zastrzeżenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

Informacja dla wykonawcy:

Formularz (plik) musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezen-

towania Wykonawcy jednym z nw. podpisów elektronicznych:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

- podpisem zaufanym (e-PUAP) lub 

- podpisem osobistym (e-dowód z warstwą cyfrową)

* niepotrzebne skreślić., w miejscach  nie wypełnianych

   przez Wykonawcę dot. części zamówienia, należy wpisać „nie dotyczy”                        
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