
Załącznik nr 1 
Formularz oferty 

Nr sprawy:  01/ZO/2023 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

 

Nazwa Wykonawcy.............................................................................................................................. 

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

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

Adres Wykonawcy................................................................................................................................ 

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

NIP:............................................REGON:.........................................Tel/fax:....................................... 

Do bieżącego kontaktu w związku z prowadzonym postępowaniem wyznaczam: 

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

e-mail...........................................................................…, nr tel………………………………………….  

 

Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT – TAK/NIE* 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą – TAK/NIE* 
*niewłaściwe skreślić 
 

1.  Przystępując do udziału w postępowaniu pn. : Wykonanie prac remontowo – naprawczych 

w budynku przy ul. Batorego 57, w części zajmowanej przez Dzienny Dom Pomocy 

Społecznej „Wrzos” w Tychach 

 

 

oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

cena netto razem..............................................................zł 
 
cena brutto razem............................................... zł (słownie...................................................złotych) 
 
(w tym VAT....................%), 

 

zgodnie z poniższym zestawieniem: 

L.p. Opis przedmiotu zamówienia Wartość netto Wartość brutto 

1. Malowanie pomieszczeń oraz wykonanie wskazanych 
prac remontowych w DDPS „Wrzos” w Tychach 
przy ul. Batorego 57, które były zajmowane przez 
obywateli Ukrainy. 

  

2. Wykonanie prac remontowo – naprawczych zsypu na 
żywność. 

  

 

 

 



 

2.  Oświadczam, że: 
 

 akceptuję termin realizacji zamówienia 

 akceptuję warunki płatności 

 zapoznałem się ze wzorem umowy i akceptuję go bez uwag 

 okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi……………..(wymagany minimalny okres 

gwarancji wynosi 36 m-cy) 

 

3. Ponadto oświadczam, że: 

wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art. 14 RODO1 wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub po średnio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*. 

 

 

 

 

 

    
…......................................................                                            ….................................................... 
             miejscowość, dnia                                                                 podpis  i pieczątka wykonawcy  

                                                 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46WE (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). 
 


