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Międzyrzecz, 19.03.2021 r.    

 
         

 
FORMULARZ OFERTY 

 
 
 
Ja, niżej podpisany Grzegorz Oniszczuk 
działając w imieniu i na rzecz: 

Firmy Eko-Budowa 
Święty Wojciech 31c 
66-300 Międzyrzecz 

 
NIP  596 126 4748 REGON 210970718 
 
Nr konta bankowego: 10 1020 2036 0000 0702 0023 9657 
 
nr telefonu 502 733 336  e-mail  ekobudowa1@op.pl 
 
 

w odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu  
 

na: 
„Budowę sieci wodociągowej łączącej miejscowość Ustowo i Kurów  

oraz budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej” 

 

składam niniejszą ofertę:  

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach 
określonych w SWZ za cenę umowną: 

743 000,00 PLN brutto 

(słownie: siedemset czterdzieści trzy tysiące złotych)  
 w tym  
cena netto: 604 065,04 PLN  
słownie: (sześćset cztery tysiące sześćdziesiąt pięć złotych 04/100) 
 
podatek VAT 138 934,96 PLN słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery 
złote 96/100) 
 
 
2. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie 150 dni od dnia podpisania 

umowy. 
 

3. Oferujemy udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego 
robót. 

4. Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
będziemy polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, niżej wymienionych 
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podmiotów udostępniających zasoby: 

 

Lp. Firma (nazwa) podmiotu 
udostępniającego zasoby 

Zakres dostępnych wykonawcy 
zasobów podmiotu udostępniającego 

1.   

2.   
(należy wypełnić tylko w przypadku, gdy wykonawca przewiduje udział podmiotów 
udostępniających zasoby) 

5. Oświadczam, że w związku z wspólnym ubieganiem się o udzielenie zamówienia 
poszczególni wykonawcy wykonają następujące usługi: 

 

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy wspólnie 
ubiegającego się o udzielenie zamówienia 

Wskazanie usług, które będą wykonane 
przez wykonawcę 

1.   

2.   
(należy wypełnić tylko w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie 

zamówienia) 
 

6. Oświadczam, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 

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

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

................................................................................. 
Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te 
zostaną uznane za jawne. 
 

7. 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. 

8. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuje to: 

□ mikroprzedsiębiorstwo*  
□ małe przedsiębiorstwo* 
□ średnie przedsiębiorstwo* 
□ jednoosobowa działalność gospodarcza 
□ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 
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□ inny rodzaj 
 
Uwaga – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
powyższe oświadczenie należy złożyć dla każdego z wykonawców oddzielnie. 
  
*w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców  

 
9. Oświadczam, że w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na 

warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SWZ oraz w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Oświadczam, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest ujęty w wykazie podatników 
VAT tzw. “biała lista” i związany jest z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

11. Oświadczam, że złożona oferta, nie prowadzi/prowadzi* do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

*niepotrzebne skreślić 
12. 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. 

 
 

Należy podpisać zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 
r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 
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