
 
Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty  
 
Wykonawca - nazwa i adres lub pieczątka:   
 
 
 
 
 

        _________________ dn. __________ 
Nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów) ___________________________ 

Adres(y) Wykonawcy(ów) ____________________________________ 

NIP Wykonawcy(ów) ________________________________________ 

REGON Wykonawcy(ów) _____________________________________ 

Osoba(y) wyznaczona(e) do kontaktów _________________________ 

Telefon(y) Wykonawcy(ów) __________________________________ 

Adres e-mail, na który Zamawiający będzie przesyłał korespondencję 

_________________________________________________________ 
 

 
Formularz oferty 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn. „Analiza chłonności terenu w Niepołomicach obejmującego dz. ewid. o nr.: 
536/11 i 536/13”, przedstawiamy swoją ofertę: 
 
 
Łączna cena netto za realizację zamówienia: ……………………......... słownie: ……….…………………………………………….. 
 
Łączna cena brutto za realizację zamówienia: ……………………........ słownie: ……….……………………………………………. 
 

 
1. Cena netto oferty obejmuje wszelkie koszty, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem zamówienia. 
2. Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu.  
3. Oświadczam(y), że prowadzę(imy) działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tj. 

działalność w zakresie architektury (PKD 7111Z). 
4. Oświadczam(y), że posiadam(y) doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia oraz dysponuję(jemy) 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie opisanym w zapytaniu ofertowym. 
5. Oświadczam(y), że jestem(śmy) ubezpieczony(eni) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę min. 30 000 zł.  
6. Oświadczam(y), że nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w zakresie określonym  

w zapytaniu ofertowym. 
7. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń. 
8. Oświadczam(y), że uzyskałem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia 

niniejszej oferty. 
9. Zobowiązuję(jemy) się do wykonania przedmiotu zamówienia we wskazanym terminie. 
10. Oświadczam(y), że jestem(śmy) związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert. 
11. Oświadczam(y), że zobowiązuję(emy) się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej  

z niniejszą ofertą na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym,  w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 



12. Oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

______________________________ 

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).  
* 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). 

 
 

        .......................................................  
                 (Podpis osoby/osób uprawnionych   

              do reprezentowania oferenta) 


