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 Znak sprawy: AZ.230.1.05.2021 
Załącznik nr 2 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
w trybie zapytania ofertowego.  

 
 
 
Dane dotyczące wykonawcy: 
 
Nazwa: ………………………………………………………………………………………………………………………………..…..……… 
 
Siedziba: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
Nr telefonu: ......................................... Nr faksu:………………     e-mail:................................................... 
 
Nr NIP: ……………………………………………… REGON: ................................................................................... 
 
Dane dotyczące zamawiającego: 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o. 
Ulica:    ul. Dąbrowskiego 10 
Kod i miejscowość:   66-011 Nowogród Bobrzański 
E-mail:    zgkim@wp.pl 
Strona internetowa:   www.zgkimnb.pl 
Portal zamawiającego:  https://zgkim-nowogrod.ezamawiajacy.pl 
Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00 
Telefony centrali:  068 327 65 50 
Fax:    068 327 64 67 
 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  
pn.: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego, spełniającego wymagania pojazdu 
dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
– Prawo o ruchu drogowym”. 
 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  
i załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 
postepowania. 

3. Oferujemy  wykonanie całości przedmiotu zamówienie za cenę jak niżej: 
Cena netto: ............................................................ PLN 
Słownie: .................................................................................................................................... 
Podatek VAT w wysokości: ..................% tj. w kwocie ..................................................... PLN. 
Słownie .................................................................................................................................... 
Cena brutto: ....................................................... PLN 
Słownie: .................................................................................................................... ....... 
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4. Oświadczamy, że na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji: 

- gwarancja mechaniczna na okres min. 24 miesięcy;  
- gwarancja na powłokę lakierniczą na okres min. 24 miesięcy;  
- gwarancja antyperforacyjna na okres min. 60 miesięcy;  
Okres gwarancji jakości nie stanowi kryterium oceny ofert.  

5. Zobowiązuję /my się wykonać zamówienie: w ciągu  ...............dni od  zawarcia  umowy.  
(termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Liczba punktów przyznana 
wykonawcy w kryterium termin wykonania zostanie obliczona na podstawie deklarowanego 
przez wykonawcę terminu). 

6.  Oświadczam/y, że akceptuję/my istotne dla stron postanowienia, które zostaną  
wprowadzone do treści zawieranej umowy określone przez Zamawiającego w Rozdziale XVIII 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązuję/my się w przypadku wyboru  
niniejszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiają-
cego oraz, iż zaoferowany przedmiot zamówienia publicznego będzie odpowiadać  
wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach  
do niej; 

7. Uważam/y się za związanego niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania 
oferty. 

8. Oświadczamy, iż firma nasza spełnia wszystkie wymagania art.22 ust. 1 oraz nie podlega 
wykluczeniu z mocy art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

9. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności opisane we wzorze umowy. 
10. Zamówienie zrealizujemy sami*/przy udziale podwykonawców* 

(*niepotrzebne skreślić) 

 

Nazwa i adres podwykonawcy 
Część zamówienia powierzona 
do wykonania podwykonawcy 

  

  

 
11. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego 

zamówienia jest następujący: ...................................................................................................  
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólna ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

12. Oświadczamy, iż reprezentowana przez nas firma należy do sektora mikroprzedsiębiorstw* 
/małych przedsiębiorstw*/średnich przedsiębiorstw*, zgodnie z Zaleceniem Komisji z dnia 
06.05.2003 r. (Dz. U. UE L 124 z 20.5.2003). 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny 
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny 
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani 
małymi przedsiębiorstwami które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie 
przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. 

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
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.U.  UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
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ubiegania się  o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu*  
(*w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 
jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 
ust. 4 lub art. 4 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usuniecie treści 
oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

14. Ofertę niniejszą składamy na .............. stronach, w tym strony od …… do …… stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

15. W przypadku utajnienia informacji zawartych w ofercie należy poniżej wykazać,  
że utajnione informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

16. Do niniejszej oferty załączam/y następujące dokumenty, które stanowią integralną część: 
 
1. ............................................................................................................................................; 

 
2. ............................................................................................................................................; 
 
3. ............................................................................................................................................; 
 
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………...; 
 
5. ............................................................................................................................................; 
 

 
6. ............................................................................................................................................; 

 
 

……………………………                   ……..……………………………………………………..……… 
(data)                                               (imię i nazwisko oraz  podpis osoby uprawnionej) 


