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      Miejscowość, data ……………..……………………. 

FORMULARZ OFERTY 

1. Nazwa Wykonawcy:  .........................................................................................  

Adres:  ................................................................................................................  

NIP:  ....................................................................................................................  

REGON:  .............................................................................................................  

Adres e - mail:  ...................................................................................................  

Telefon kontaktowy  .........................................................................................  

2. Odpowiadając na publiczny konkurs ofert z dnia 27.10.2022 r., (znak pisma 

GK.6140.1.4.2022) na realizację zadania pn.: ,,Zakup i montaż kontenerów 

do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a”: 

oferuję wykonanie zamówienia, za cenę: 

………………………………………………… zł (netto) 

+ ………………………………………………… zł (podatek ……………. Vat) 

= ………………………………………………… zł (brutto) 

(słownie złotych:……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….) 

W tym: 

a) Podwójny kontener biurowy - ………………………………………………………… zł (brutto) 

b) Kontener magazynowy w wersji standard - ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………... zł (brutto) 

3. Oświadczam, że do kalkulacji powyższego wynagrodzenia przyjęłam/ąłem co 

najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę / minimalną stawkę godzinową, 

obowiązujące/ą w okresie realizacji umowy, zgodnie z ustawą z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2207). 

4. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie od dnia zawarcia 
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umowy do dnia 15 grudnia 2022 r. 

5. Oświadczam, że zapoznałam/em się z publicznym konkursem ofert i uznaję się 

za związaną/ego określonymi w nich postanowieniami oraz zasadami 

postępowania. 

6. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami 

zapisanymi w publicznym konkursie ofert i projekcie umowy. 

7. Zapoznałam/em się z warunkami realizacji zamówienia oraz uzyskałam/em 

wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty. 

8. Niniejsza oferta wiąże mnie przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 

złożenia ofert. 

9. Oświadczam, że zapoznałam/em się z warunkami umowy i zobowiązuję się, 

w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą 

ofertą na warunkach określonych w publicznym konkursie ofert, w miejscu i 

terminie / zgodnie ze sposobem wskazanym przez Zamawiającego. 

10. Oświadczam, że: 

a) posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem 

zamówienia działalności (jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania), 

b) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

c) dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania 

zamówienia, 

d) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację 

zamówienia. 

11. Oświadczam również, że wypełnię obowiązki informacyjne przewidziane w art. 

13 lub art. 14 RODO (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 L119 z 04.05.2016 str. 1 ze zm.) 
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wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskam w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku, gdy Wykonawca na moment składania oferty nie przekazuje 

Zamawiającemu 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. (zaleca się wykreślić treść oświadczenia). 

12. Jednocześnie oświadczam, że wypełnię, zgodnie z art. 13 lub art. 14 RODO, 

obowiązki informacyjne wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskam w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego na dalszym etapie niniejszego postępowania bądź 

realizacji zamówienia (o ile moja oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu). 

13. Załączniki do niniejszego formularza oferty: 

- specyfikacja techniczna oferowanych kontenerów, 

- ……………………………………………….…………………………………………………………………. 

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

Miejscowość i data Podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 

oraz składania oświadczeń 

woli w jego imieniu 


