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Załącznik nr 1 do SWZ 
 
 

…………………………………………………          …………………., dnia ….../.……/2021r. 
  (pieczęć firmowa Wykonawcy)           (miejscowość, data) 

    
FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dostarczenie dwóch sztuk wielofunkcyjnego urządzenia jednoosiowego z osprzętem do zamiatania i zimowego utrzymania alejek dla Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. (EZ/05/D/PN/2021) 

 

1. Dane dotyczące Wykonawcy: 
 

Nazwa (firma) Wykonawcy1 Adres Wykonawcy 

 
 
 
 
 

 
 

 

Nr REGON/NIP telefon/fax e-mail 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

* Uwaga: 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.  W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno. 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na dostarczenie dwóch sztuk wielofunkcyjnego urządzenia jednoosiowego z osprzętem do zamiatania  
i zimowego utrzymania alejek do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. niniejszym 
składam ofertę zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w dokumentacji przetargowej. 
 
2. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia: 

 
a) Dostarczenie dwóch sztuk wielofunkcyjnego urządzenia jednoosiowego z osprzętem do zamiatania i zimowego utrzymania alejek model 

……………………………………………………………..….. (szczegółowa nazwa produktu) 
b) Termin realizacji w okresie: …….. dni od daty podpisania umowy* 
c) Okres gwarancji serwisowej: ……..** 
d) Do oferty dołączona zostaje KARTA PRODUKTU. 
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3. CZĘŚĆ I. 
Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia: 
 
Oferuję realizację przedmiotu zamówienia za cenę brutto ……..………………....…………… PLN 

Słownie (brutto): ………………………………………………………………………………….. PLN 

VAT……………………………………………………………………………………………………….. 

NETTO……………………………………………………………………………………………………. 

 
 UWAGA  

Cena ofertowa i ceny jednostkowe muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku, cyfrowo i słownie we wskazanych pozycjach 
 
* termin realizacji nie może być dłuższy niż 30 dni od daty podpisania umowy  
** okres gwarancji serwisowej nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu 

 
4. CZĘŚĆ II. 
 
1. Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (jeśli dotyczy)*** 

w zakresie następujących towarów/usług: ………………………………………………………… 
1.1. Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi: ……………………………. 
 
***Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, nie jest podatnikiem z tytułu nabywanych usług, z co za tym idzie u Wykonawcy obowiązek podatkowy powstaje zgodnie  
z art. 19a ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 z późniejszymi zmianami) i jest on zobowiązany do stosowania 
właściwych stawek podatku od towarów i usług w oparciu o treść art. 41 powołanej ustawy. 

 
5. Niniejszym oświadczam, że: 
• zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń; 
• zapoznałem się z postanowieniami załączonych do SWZ projektowanych postanowień umowy i przyjmuję je bez zastrzeżeń. Zobowiązuję się  
 do wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na tych warunkach  w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
• przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia; 
• jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego w SWZ. 
• 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- 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). 
 
6. Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję): 

 Mikroprzedsiębiorstwo 
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 Małe przedsiębiorstwo 
 Średnie przedsiębiorstwo 

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 przedsiębiorstwa: 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. 
 
7. Całość zamówienia określonego w niniejszym postępowaniu zamierzam wykonać samodzielnie               

*** niepotrzebne skreślić  
• siłami własnymi bez udziału podwykonawców*** 
• z udziałem następujących podwykonawców***: 
 
Wartość (procentowa)  lub część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy  lub podwykonawcom: 
 

L.p. Część/zakres zamówienia  Nazwa (firma) podwykonawcy 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

 
 
 

 


