
 

 

 

Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

 

....................................., dnia ................ roku 

( miejscowość ) 
 ....................................... 

 ....................................... 

 ....................................... 
 (nazwa i adres firmy – wykonawcy) 
       Tel. …………………… 

       Fax …………………… 

       e-mail ………………… 

 

 

 

GMINA RYDZYNA 
ul. Rynek 1 

64-130 Rydzyna 
                                             

 

O F E R T A 

 

Niniejszym składam ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  

 

„Przebudowę drogi w miejscowości Dąbcze na działce nr 5442/1” 

  

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączne wynagrodzenie kosztorysowe w 

wysokości netto .................................. zł, plus obowiązujący podatek VAT w wysokości 

.......... %, co stanowi kwotę ................................... zł. 

Wynagrodzenie kosztorysowe brutto wynosi .................................... zł, słownie 

................................................................................................................................. zł. 

 

   Oferuję gwarancję i rękojmię na okres ...................................miesięcy.  

  

2. Oświadczam, że zapoznałem(am) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz że zdobyłem(am) konieczne informacje 

potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

 

3. Oświadczam, że uważam się za związanego(ą) niniejszą ofertą na czas wskazany w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

 

4. Zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach 

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w miejscu i 

czasie wskazanym przez Zamawiającego. 
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5. Oświadczam, że zamierzam powierzyć do realizacji podwykonawcom następujące 

części zamówienia: ....................................................................................................... 

 

 

6. Oświadczam, że oferta nie zawiera / zawiera na str. ....... informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, które nie mogą być udostępniane. 

 

7. Przedstawiam następujące dowody na wykazane, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa: ........................................................................... 

 

8.         Oświadczam, że zgodnie z pkt 13.12.  SIWZ: 

 

- wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 

(ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz.605)* 

 

- wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył (wskazać rodzaj towaru lub 

usługi).....................................  o wartości netto (bez kwoty podatku) 

........................................zł.* 

 

*(niepotrzebne skreślić) 

 

9.     Wadium w kwocie..................... zostało wniesione w 

formie.............................................. w dniu.............................................. 

 

10.  Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 

przedsiębiorstwem? 

   Tak 

   Nie 

(właściwe zaznaczyć) 

Zgodnie z artykułem 2 załącznika nr  I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 

dnia 17 czerwca 2014 r.: 

1) do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 

(„MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i 

których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR, 

2) małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej 

niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 10 milionów EUR, 

3) mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej 

niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 2 milionów EUR. 
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11.  Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem/am w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu*. 
 

 

* 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). 

 

 

12. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 1) .......................................................................... 

 2) .......................................................................... 

 3) .......................................................................... 

 4) .......................................................................... 

   

 

 

 

  

 ............................................................. 
 (podpis osoby uprawnionej 
 

 


