
Załącznik nr 2 Formularz oferty 

………………………………………………………

(pieczęć firmowa) 

FORMULARZ OFERTOWY

Firma:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa i adres, NIP, REGON)

przedstawia ofertę na 
„Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania:

Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Żórawinie: ETAP 1 – rozbudowa i modernizacja części
mechanicznej oczyszczalni i punktu zlewczego ścieków dowożonych.” 

dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie i zobowiązuje się wykonać w/w przedmiot
umowy zgodnie z oczekiwaniami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz projekcie umowy. 

Cena za wykonanie przedmiotu umowy

Cena jednostkowa netto: ……………………………………………………. zł

Cena jednostkowa brutto: ……………………………………………………. zł

Słownie (brutto): ………………..………………………………………………………………………………………………………………….

Termin realizacji

Deklaruję wykonanie przedmiotu zamówienia w …................. dni od dnia podpisania umowy 
(maksymalnie 150 dni)

Termin płatności

Deklaruję termin płatności (odroczenie płatności): …...................  od dnia odbioru przedmiotu 
zamówienia (nie mniej niż 30 dni).

1. Oświadczam,  że  po  zapoznaniu  się  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  zawartym  w  zapytaniu
ofertowym, akceptuję go bez zastrzeżeń. 
2. Oświadczam,  że  w  cenie  oferty  zostały  uwzględnione  wszystkie  koszty  wykonania  i  realizacji
przedmiotowego zamówienia.
3. Oświadczam,  że  uważam się  związany/a  niniejszą  ofertą  przez  okres  30  dni  licząc  od upływu
terminu składania ofert. 



4. Oświadczam, że zapoznałem się oraz wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*.
Jednocześnie poinformowałem w/w osoby o tym, iż odbiorcą ich danych będzie Zamawiający.
5. Oświadczam,  że  dokumenty  takie  jak:  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej dostępne są na stronie internetowej: 
- http://ems.ms.gov.pl ²) 
- http://prod.ceidg.gov.pl ²)

6. Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ………………………………………………………………………

Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1. ….......................................
2. ……………………………………………………
3. ……………………………………………………
4. ……………………………………………………

Oferta została sporządzona na …………………. kolejno ponumerowanych stronach.

……………………………………………. dnia ………………………………………

……………………………………………………..
(podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta)

* 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). 
1) 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). 
2) niepotrzebne skreślić. 


