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Załącznik nr 1 - Formularz Oferty 
Zapytanie ofertowe nr ZO/1/05/2021 
................................................................. 
Imię i nazwisko / Nazwa Wykonawcy  
................................................................. 
Adres Wykonawcy 
................................................................. 
NIP / PESEL Wykonawcy 

 
Zamawiający: 
[…] 

OFERTA  
Nawiązując do Zapytania ofertowego nr ZO/1/05/2021 dotyczącego zamówienia pod nazwą: 

„[…].” 

Ja, niżej podpisany/a, działając w imieniu i na rzecz: 
_________________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko / Nazwa Wykonawcy) 
_________________________________________________________________________

_________ 
(dokładny adres Wykonawcy) 

1. Oferuję wykonanie Przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ww. Zapytaniu 
ofertowym wraz z załącznikami (dalej łącznie: „Zapytanie”) za niżej wskazaną cenę*:  

Cena ryczałtowa za wykonanie Przedmiotu zamówienia na warunkach określonych 
Zapytaniu:  
____________________ zł netto 
(słownie: __________________________________________) złotych netto 
w tym podatek w wysokości _____ %, co daje łącznie kwotę: 
____________________ zł brutto 
(słownie: __________________________________________) złotych brutto 
 
w tym  

a) ………………………………….. zł ( słownie: 
………………………………………………………….. ) netto, tj. 
………………………………….. zł ( słownie: 
………………………………………………………….. ) brutto za 
dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę 
nowej hali i modernizację istniejącej; 
 
 

b) ………………………………….. zł ( słownie: 
………………………………………………………….. ) netto, tj. 
………………………………….. zł ( słownie: 
………………………………………………………….. ) brutto za 
roboty budowlane; 

 

 
Powyższa cena brutto obejmuje wszelkie koszty wykonawcy związane 
z prawidłowym wykonywaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszt wszelkich 
danin publicznych a także obligatoryjnych składek na ubezpieczenia społeczne 
oraz ubezpieczenie zdrowotne, których płatnikiem jest Zamawiający, zgodnie 
z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz podatek VAT - jeśli dotyczy.  

2. Oświadczenia w ramach kryterium oceny ofert: 
a. Oferuję okres gwarancji na roboty budowlano-montażowe: 
…………miesięcy/miesiące 
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Należy wpisać: 36,48 lub 60 mc. 

b. Oferuję termin zakończenia docieplenia i zmiany sposobu użytkowania 
budynku gospodarczego na magazynowy           ……. miesięcy  

Należy wpisać 7, 8 lub 9 miesięcy 

c. Oferuję termin zakończenia budowy nowej hali        ……. miesięcy. 

Należy wpisać 15; 16,5; lub 18 miesięcy. 

3. Oświadczam, że: 
a. Zapoznałam/łem się z treścią Zapytania;  
b. Wykonawca wykona zamówienie na warunkach i zasadach określonych w 

Zapytaniu;  
c. Wykonawca otrzymał konieczne informacje do przygotowania oferty; 
d. Podana w ofercie cena za świadczenie przedmiotu zamówienia uwzględnia 

wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszt wszelkich danin 
publicznych a także obligatoryjnych składek na ubezpieczenia społeczne oraz 
ubezpieczenie zdrowotne, których płatnikiem jest Zamawiający, zgodnie z 
przepisami powszechnie obowiązującymi i jest stała w całym okresie 
obowiązywania umowy;  

e. Wykonawca akceptuje wskazany w Zapytaniu termin związania ofertą i pozostaje 
związany niniejszą ofertą w tym terminie; 

f. W razie wybrania oferty Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy 
z Zamawiającym na warunkach zawartych w Zapytaniu, w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego; 

g. 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 w niniejszym 
postępowaniu.  

h. Wszelką korespondencję w dotyczącą niniejszego postępowania i zamówienia 
należy kierować na następujące adresy: 

Imię i nazwisko: …………………………….……..………..; 
Adres:………………………………………….……….…………; 
E-mail:…………………………………………………………….; 
Telefon:…………………………………………………….…….. 

4. Na  .....  kolejno ponumerowanych stronach składam całość oferty. Załącznikami do 
niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną cześć są: 

1) …………………………… 
2) …………………………… 
3) …………………………… 
4)  

 
 

Nazwisko i imię wykonawcy / osoby 
uprawnionej do reprezentowania 

wykonawcy 

 
Podpis 

 

Miejscowość 
i data 

 
 

  

 
* Należy uzupełnić. Cenę brutto za wykonanie Przedmiotu zamówienia na warunkach 
określonych w Zapytaniu należy podać w złotych polskich lub euro z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 
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Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
i braku podstaw do wykluczenia 
Zapytanie ofertowe nr ZO/1/05/2021 

 
................................................................. 
Imię i nazwisko / Nazwa Wykonawcy  
................................................................. 
Adres Wykonawcy 
................................................................. 
NIP / PESEL Wykonawcy 

 
Zamawiający: 
[…] 

 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
Nawiązując do Zapytania ofertowego nr ZO/1/05/2021 dotyczącego zamówienia pod nazwą: 

„[…].” 

Ja, niżej podpisany/a, działając w imieniu i na rzecz: 
_________________________________________________________________________
_________ 

(imię i nazwisko / Nazwa Wykonawcy) 
_________________________________________________________________________

_________ 
(dokładny adres Wykonawcy) 

zwanego/ej dalej Wykonawcą, oświadczam, że: 
a. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu 

ofertowym na „Budowę magazynu żywności i płodów rolnych wraz z 
wyposażeniem oraz dociepleniem istniejącego budynku w miejscowości 
Wierzenica” nr ZO/1/05/2021. (dalej: „Zapytanie”); 

b. nie zachodzą względem Wykonawcy przesłanki wykluczenia określone w Zapytaniu, 
w szczególności Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub 
osobowo. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 
szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 
osobowej, 

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie 
wynika z przepisów prawa, 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 
prokurenta, pełnomocnika, 

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
uprawnionej(ych) do 

reprezentowania Wykonawcy 

Podpis(y) osoby(osób) 
uprawnionej (ych) 

Miejscowość 
i data 
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Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych   
Zapytanie Ofertowe nr ZO/1/05/2021  
 
 

Oświadczenia Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

  
  
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne Zamawiającego oraz Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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 w niniejszym postępowaniu, a które 
zawarłem w przedstawianej Zamawiającemu dokumentacji. 
  
Oświadczam, że zobowiązuję się spełniać powyższe obowiązki informacyjne także wobec 
wszystkich osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskam jeszcze w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu 
lub w związku z ewentualnym zawarciem i realizacją umowy w sprawie zamówienia, a które 
zawrę w dokumentacji przekazywanej Zamawiającemu. 
  
 
 
 
 
 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
uprawnionej(ych) do 

reprezentowania Wykonawcy 

Podpis(y) osoby(osób) 
uprawnionej (ych) 

Miejscowość 
i data 
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Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych 
Zapytanie ofertowe nr ZO/1/05/2021 
................................................................. 
Imię i nazwisko / Nazwa Wykonawcy  
................................................................. 
Adres Wykonawcy 
................................................................. 
NIP / PESEL Wykonawcy 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH  
Nawiązując do Zapytania ofertowego nr …………………..dotyczącego zadania: 

„[….].” 

 
My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………… 
(nazwa (firma), siedziba, miejsce zamieszkania, dokładny adres Wykonawcy) 
dalej zwanego Wykonawcą,  
oświadczamy, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał należycie 
następujące roboty budowlane: 
 

Lp.  Nazwa, 
siedziba i 

adres 
podmiotu, na 
rzecz którego 

roboty 
budowane 

zostały 
wykonane 

Rodzaj robót 
budowanych 

 

Termin 
wykonania 

robót 
budowlanyc

h 
(od 

dzień/miesią
c/rok  
do 

dzień/miesią
c/rok)   

Wartość 
robót w zł 

brutto 
  

Nazwa i adres 
podmiotu, który 
wykonał roboty 

1.      

2.      

3.      

2. Na potwierdzenie, że ww. roboty zostały wykonane należycie przedkładamy: 
a) … 
b) … 
c) … 
 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
uprawnionej(ych) do 

reprezentowania Wykonawcy 
 

Podpis(y) osoby(osób) 
uprawnionej (ych) 

Miejscowość 
i data 
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Załącznik nr 6 – Wykaz osób 
Zapytanie ofertowe nr ZO/1/05/2021 
................................................................. 
Imię i nazwisko / Nazwa Wykonawcy  
................................................................. 
Adres Wykonawcy 
................................................................. 
NIP / PESEL Wykonawcy 

Zamawiający: 
[…] 
 

Nawiązując do Zapytania ofertowego nr ……………. dotyczącego zadania: 

„[….].” 

 
My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………… 
(nazwa (firma), siedziba, miejsce zamieszkania, dokładny adres Wykonawcy) 
dalej zwanego Wykonawcą,  
oświadczam, że Wykonawca dysponuje na potrzeby zamówienia następującą osobą*: 

Lp. Imię i nazwisko 

Funkcja przy 
realizacji 

przedmiotu 
zamówienia 

Doświadczenie  
(należy podać dane 

umożliwiające 
wykazanie 

spełniania warunku) 

Podstawa 
dysponowania 

osobą ** 

1.     

 
 
 
 
Wykonawca dodaje wiersze według potrzeb. 
 
 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
uprawnionej(ych) do 

reprezentowania Wykonawcy 

Podpis(y) osoby(osób) 
uprawnionej (ych) 

Miejscowość 
i data 

 
 

  

 
 
* Jeżeli ofertę składa osoba fizyczna kierująca ofertę we własnym imieniu, zamierzająca 
osobiście wykonywać przedmiot zamówienia w powyższym wykazie wskazuje dane 
dotyczące swojej osoby. 
** Przykładowo: umowa o pracę / umowa cywilnoprawna. Osoba fizyczna kierująca ofertę we 
własnym imieniu, zamierzająca osobiście wykonywać przedmiot zamówienia skreśla tę 
rubrykę.  
 


