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FORMULARZ OFERTY 

 

Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usługi dotyczącej 

wykonania oceny efektywności przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego pn.: „Fabryka 

Pełna Życia – nowe centrum Dąbrowy Górniczej”. 

 
1. Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa (firma) Wykonawcy(1) 

 

Adres Wykonawcy 

 

 

 

 

 

Nr Regon/NIP Telefon Adres e-mail za pomocą, którego 

Wykonawca będzie porozumiewał się 

z Zamawiającym 

 

 

  

- dane (telefon, faks, e-mail) podaję dobrowolnie w celu usprawnienia kontaktu z Fabryką Pełną Życia Sp. z o.o. 
w zakresie prowadzonego postępowania, 
- w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie należy wskazać wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu 
wszystkich podmiotów składających ofertę wspólnie. 
2. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zapraszającego za łączną kwotę: 

brutto: ............................... zł 

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

netto …………. zł + należny podatek VAT ………….. zł, 

3. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z zapisami wzoru umowy, nie dłużej niż 90 dni. 

4. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy. 

5. Rodzaj przedsiębiorstwa, jakim jest Wykonawca:  

Mikroprzedsiębiorstwo:  TAK / NIE(3) 

Małe przedsiębiorstwo:   TAK / NIE (3)  

Średnie przedsiębiorstwo:  TAK / NIE(3)  

niepotrzebne skreślić/ w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego 

Wykonawcy odrębnie 

6. Niniejszym oświadczam, że: 

 zapoznałem się z warunkami zamówienia i z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie 

zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść 

bez żadnych zastrzeżeń; Wykonawca zobowiązuje się w przypadku wyboru oferty  

do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zapraszającego; 

 przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia; 

 że posiadam lub dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe w celu wykonania 

zamówienia; 

 posiadam wymagane doświadczenie zawodowe; 
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 oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO4 wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu5. 

7. Oświadczam, iż jestem związany niniejszą ofertą do daty wskazanej w Zaproszeniu do składania ofert –  

tj. 30 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. 

8. Znając treść art. 297 §1 Kodeksu Karnego: „Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogoś innego, od banku lub 

jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo  

od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, 

gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego  

z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, 

elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony 

poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące 

okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu 

płatniczego lub zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”, oświadczam, że 

dane zawarte w ofercie, dokumentach i oświadczeniach są zgodne ze stanem faktycznym.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania się do przepisów Ustawy o ochronie danych 

osobowych z dnia 10 maja 2018r (Dz. U. z 2019 poz. 1781)  oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.  

10. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

rozporządzenia 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, wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie publicznego wykonanie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*.  

11. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej 

płatności tzw. Split payment.  

12. Załącznikami do niniejszej oferty są (wymienić wszystkie załączniki): 

            nazwa i numer dokumentu                                                                  nr strony w ofercie 
....................................................................................................          .............................. 
....................................................................................................          .............................. 
....................................................................................................          .............................. 
....................................................................................................          ..............................  
....................................................................................................          .............................. 
....................................................................................................          .............................. 

 
 ................................................................................... 
 data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 
 do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
 

 

 

(1) W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, 

iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.  
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(2) Wypełnić, o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług, w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione. 
 (3) Zaznaczyć rodzaj przedsiębiorstwa, jakim jest Wykonawca (w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla 

każdego podmiotu osobno): 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 

2 milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 

10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają 

mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
(4)  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).  
(5) 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). 


