
Załącznik nr 6 do ZO 
 
Wykonawca: 
 
Nazwa       ...........................................................................................................................  
 
Siedziba     ..........................................................................................................................  
 
nr telefonu   .......................................................................  nr faxu      ...............................  
 
REGON     ..........................................................................  NIP     …………………………………………  
 
KRS  ....................................................................................     e-mail  ……………………………………. 
 
Reprezentowany przez: 
 
……………………………………………………………………………… 

    (imię, nazwisko) 

 
……………………………………………………………………………… 

       (stanowisko) 

 
……………………………………………………………………………… 

       (podstawa do reprezentacji) 

 
 
Dane osoby/osób do kontaktów z zamawiającym …………………………………………………………….. 
 
 

GMINA WIDUCHOWA 
ul. GRUNWALDZKA 8 
74-120 WIDUCHOWA 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: „PRZEBUDOWA PLACÓW ZABAW 

W MIEJSCOWOŚCIACH: DĘBOGÓRA, RYNICA, ŻARCZYN, KRZYWIN” składam niniejszą ofertę: 
 

 
I. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z treścią Zapytania Ofertowego, załącznikami 

oraz wzorem umowy i że akceptuję(emy)e je bez jakichkolwiek zastrzeżeń.  

II. Oświadczam(y), że złożona oferta obejmuje całość zamówienia zgodnie z zakresem 
rzeczowym wymienionym w Zapytaniu Ofertowym i załącznikach do niego, a 
przedstawiona w ust. III cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania 
zamówienia i zgodnie ze sztuką. 

 



III. Oferuję(my) wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: 

1. Kryterium cena łącznie: 

Cena (wartość brutto): ........................................................................................................ 

 (słownie : ..............................................................................................................złotych) 

Wartość netto: …………………………………………………………………………………………………………… 

VAT: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

w tym: 

Zadanie nr 1 – Dębogóra: ……………………………………………….. zł brutto 

Zadanie nr 2 - Rynica: ……………………………………………………... zł brutto 

Zadanie nr 3 – Żarczyn: ……………………………………………………. zł brutto 

Zadanie nr 4 – Krzywin: ……………………………………………………. zł brutto 

2. Kryterium okres gwarancji: 

Okres gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urządzenia wynosi: ........................ 
miesięcy. 

IV. Wykaz robót 
Na potrzeby prowadzonego zapytania ofertowego w celu udzielenia zamówienia 
publicznego "PRZEBUDOWA PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH: DĘBOGÓRA, 
RYNICA, ŻARCZYN, KRZYWIN" przedstawiam(y) niniejszy wykaz: 

 
Nazwa zadania Termin 

wykonania robót 
Wartość robót 

netto 
Podmiot na rzecz którego 
roboty były wykonywane 

    

 
Do wykazu robót dołączam(y) dowody, pochodzące od podmiotu, na rzecz którego 
roboty były wykonywane, określające, czy zostały one wykonane należycie, tj. zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.  

 
V. Oświadczam(y), iż przedmiot zamówienia zrealizuję(emy) w terminie określonym w 

Zapytaniu Ofertowym. 

 
VI. Oświadczam(y), że jestem(śmy) związany(ni) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od 

upływu terminu składania ofert. 
 



VII. Oświadczam(y), że w razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(my) się do  
podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do 
Zapytania Ofertowego oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.  
 

VIII. Oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 
lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27.04.2016 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), wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy), 
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. 
 

IX. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty 
i oświadczenia opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia ofert 
(art.270 i 297 k. k.). Jednocześnie jestem(śmy) świadom(i) tego, że złożenie przez 
mnie(nas) nieprawdziwych informacji i dokumentów, mające lub mogące mieć wpływ 
na wynik niniejszego postępowania wiąże się z odpowiedzialności karną i złożeniem 
przez zamawiającego do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa.  

 
 
 
 
 
 
 

 
..............................., dn. ..............................   ....................................................................................... 

podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy 

 
 
 

 
 
 

 


