
1 

 

                                                           Załącznik nr 5  do Regulaminu   

(Zarządzenie Nr 05/2021 Burmistrza Opoczna) 

 

 

Znak sprawy:  ZP. 98/2022                                                               

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego    

                                                                                  

    Zamawiający: 

                                                                                               Gmina Opoczno 

                                                                                               ul. Staromiejska 6 

                                                                                               26-300 Opoczno 

 

 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

 

Firma (Nazwa Wykonawcy/ Wykonawców w przypadku oferty wspólnej): 

_______________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

NIP:………………………………      REGON: ……………………………… 

 

kod, miejscowość, województwo: 

______ - ________, _______________________________ , _____________________, 

 

ulica, nr domu, nr lokalu: 

_________________________________________  ,____________,  ____________, 

 

e-mail___________________________________tel.__________________________ 

 

Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy  

________________________________________________________________________ 

 

e-mail_____________________________tel.____________________________________ 

 

 

1.  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania „wykonania kompleksowej 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi dojazdowej w miejscowości Różanna 

dł. ok.350m, wykonywanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r., o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w ramach 

realizacji zadania pn. „Utworzenie drogi w ramach specustawy równoległej do tej obecnie 

opracowywanej w m. Różanna”,  

 

przedkładamy niniejszą ofertę na wykonanie całości przedmiotu zamówienia za: 
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1.1. Cenę brutto -  ……….……………… zł  

słownie:……………………………………..……………………………………… 

podatek VAT stawka =  ………….. % 

Cenę netto - …….….………………….zł  

 

Uwaga!!! 

Jeżeli Wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT należy wpisać te same wartości netto i brutto, a w 

miejscach na podatek VAT postawić kreskę (--).  

 

1.2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonaną dokumentację projektowo – kosztorysową od 

dnia jej odbioru potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru, do dnia upływu okresu 

rękojmi i gwarancji na roboty budowlane wykonane na podstawie dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej. 

2. Ceny o których mowa w ust. 1 uwzględniają wszystkie koszty Wykonawcy niezbędne dla 

prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Ceny określone w ofercie zostały ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały 

zmianom. 

4.  Termin  wykonywania  zamówienia: 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

5 Oświadczamy, że podmiot, w imieniu którego składane jest oświadczenie nie podlega 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

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

 

6. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu* 

*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). 

 

7. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu 

ofertowym, uwzględniliśmy w cenie pełen zakres zamówienia i nie wnosimy żadnych 

zastrzeżeń. 

 

8. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego  

w zapytaniu ofertowym.  

 

                                                 
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). 
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9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami, które zostały zawarte w 

projekcie umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy  na tych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

10. Ofertę niniejszą i dokumenty  składam/y na ................... kolejno ponumerowanych stronach 

 

11. Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty i oświadczenia: 

1................................................................................. 

2................................................................................. 

3................................................................................. 

4................................................................................. 

 

 

 

 

   ......................................, dnia..................................... 

 

 

 

  

 

 

 

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

/ podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy / 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dla Wykonawcy: 
   Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania firmy. 

  W stosunku do osób fizycznych składających ofertę należy podać imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania. 
 


