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FORMULARZ OFERTOWY 

 
 
DANE WYKONAWCY: 
 
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:…………………………………………………………… 
 
Wykonawca/Wykonawcy:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
NIP: ………………………………………………………………………………REGON: ……………………………………………………………………………… 
 
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:………………………………………………………… …………………………………… 
 
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ………………………………………………………………….………………………  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Niniejszym, po zapoznaniu się z treścią zapytania ofertowego oraz jego załącznikami w postępowaniu pn.: 

Dostawa 1 próbnika do oceny jakości mikrobiologicznej powietrza, 

składamy ofertę na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego. 

 

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia opisany szczegółowo w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, 

zobowiązujemy się zrealizować w zakresie ustalonym w umowie, za cenę ofertową:  

 

tabela 1.2 Oferowana cena 
 

1.  

 

cena ofertowa netto 

 

 

2.  

 

Wartość podatku VAT (....%)** 

(iloczyn ceny ofertowej netto i stawki podatku VAT) 

 

 

3.  

 

cena ofertowa brutto  

(suma ceny ofertowej netto i wartości podatku VAT) 

 

 

 

 

Słownie: ..................................................................................................................................... brutto 

 

 
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 
 

1. Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty będzie / nie będzie* prowadził do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 
 

2. W przypadku, gdy wybór oferty wykonawcy będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług i wartość tego towaru lub 
usług bez kwoty podatku VAT. 
Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
 



Wartość tych towarów lub usług bez podatku od towarów i usług: …………………………………zł 

 
Uwaga ! Niniejszy pkt 2. wypełniają wyłącznie wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego 
tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) 

podatku VAT. 

 
3. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w ZO, w przypadku uznania naszej 

oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane 
przez Zamawiającego. 
 

4. Zamierzam/y powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:  
 
Nazwa (firma) i adresy podwykonawców ............................................................................................ 
 
Zakres rzeczowy ............................................................................................................................. 
 

5. Oświadczam/y, że informacje zamieszczone na następujących stronach: ……………………… nie mogą być 
udostępniane**.  
 
W załączeniu Wykonawca zobowiązany jest wykazać i uzasadnić, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 

ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności określając w jaki sposób zostały łącznie spełnione 

przesłanki, o których mowa w ww. ustawie. 

 
6. Oświadczam/y, że podpisuję/my niniejszą ofertę jako osoba/y do tego upoważniona/e.  

 

7. Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.  

 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*** wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.****  

ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA 
 

9. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;  

 

10. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
e-mail: ……………………………………………………………….tel./fax: ………………………………………………………………………………… 
 
 

 

 
* niewłaściwe skreślić 

** jeżeli dotyczy Wykonawcy 

***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). 

 

 
 
 
 
 
..............................................      .............................................. 
(miejscowość, data)                     (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

do podejmowania zobowiązań) 

 


