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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

w przetargu nieograniczonym 

na wykonanie zadania pn. 

"Zakup i dostawa materiałów instalacyjnych PVC na potrzeby realizacji zadań 

związanych z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w aglomeracji Środa 

Wielkopolska prowadzonych przez firmę Lider Usług Komunalno-Samorządowych 

Sp. z o.o.”  

LUKS/11/2020 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: Lider Usług Komunalno – Samorządowych Sp. z o.o. z siedzibą w 

Środzie Wielkopolskiej, ul. Wiosny Ludów 3, 63-000 Środa Wielkopolska 

2. WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa 

Wykonawcy(ów) 

Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

Lider   

Partner nr 1   

 

• Osoba uprawniona do kontaktów: 

Imię i 

nazwisko 

 

 

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

3. My, niżej podpisani, w imieniu Wykonawcy składamy ofertę na wykonanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią SIWZ. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się 

z treścią SIWZ, wyjaśnieniami Zamawiającego oraz zmianami SIWZ i uznajemy się 

za związanych określonymi w nich postanowieniami. 

4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego za cenę ryczałtową*: 
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……………………………………..zł netto (słownie: ……………………………złotych),  

plus podatek VAT: ..……….…. zł (słownie: ……………………………złotych).  

Kwota brutto ………………. zł (słownie: …………………………………..złotych).  

5. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji za cenę: 

……………………………………..zł netto (słownie: ……………………………złotych),  

plus podatek VAT: ..……….…. zł (słownie: ……………………………złotych).  

Kwota brutto ………………. zł (słownie: …………………………………..złotych).  

6. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w SIWZ oraz 

akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w dokumentacji 

przetargowej. 

7. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni. 

8. Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia 

zapotrzebowania przez Zamawiającego: ……………… (24, 48 lub 72) godz. 

Wpisać deklarowany termin dostawy, zgodnie z kryterium oceny ofert, opisanym w 

Rozdziale XIV punt 3 SIWZ. 

9. Informujemy, że wybór oferty nie będzie/będzie (zaznaczyć właściwą opcję)  

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług. 

Rodzaj towaru lub usługi, których świadczenie będzie prowadzić do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług: _____________________________________________________________  

Wartość ww. towaru lub usług bez kwoty podatku wynosi: __________________ PLN. 

10. 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.*** 

11. Zakres przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom: 

Zakres rzeczowy: __________________________________________________________________ 
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Nazwy (firmy) podwykonawców: ________________________________________________________ 

 

 

 

 

*Przy wypełnianiu niniejszego formularza-ofertowego poszczególne rubryki oraz puste miejsca 

przeznaczone do wpisywania odpowiedzi można powiększać/zmniejszać w zależności od potrzeb. 

**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). 

 

   

data  pieczęć i podpis Wykonawcy 


