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  Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 

 
 
 
 
…………………………………………..…. 
   (nazwa i adres Wykonawcy) 
 

 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nawiązując do zapytania skierowanego przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych                                        
w Gdyni pn.:  
 

„Mycie przeszkleń elewacji i poliwęglanów nad Placem Targowym na terenie Zespołu 

Miejskich Hal Targowych w Gdyni”. 

 
Ja/My niżej podpisany/i:  

1. Imię:.............................................................. Nazwisko:.................................................. 

2. Imię:.............................................................. Nazwisko:.................................................. 

występujący w imieniu i na rzecz: 

 

Pełna nazwa firmy:  

 

Adres firmy: 

 

 
REGON: NIP: 

Adres e-mail: Nr telefonu: 

Nazwa banku i nr rachunku bankowego: 

 

 

 

 

 

Zamawiający: 
Zarząd Budynków i Lokali 

Komunalnych w Gdyni 
ul. Hugo Kołłątaja 1 
81-332 Gdynia 



 

 

 

2 

 

Oświadczam, iż jestem1:  mikroprzedsiębiorstwem*           □ tak             □ nie 

małym przedsiębiorstwem*        □ tak             □ nie 

średnim przedsiębiorstwem*      □ tak             □ nie 

albo żadne z powyższych (proszę wpisać jakim/jakie)………………….. 
Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:  

…………........................złotych brutto (słownie………………...........................................), 

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

W tym stawka podatku VAT w wysokości …………………………………………..zł (słownie) 

1) Cena oferty musi obejmować wszelkie należności Wykonawcy za wykonanie całości 
przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem pełnego zakresu dostaw, robót, opłat i 
podatków. 

2) Ceną oferty jest cena brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT) zaoferowana przez 
Wykonawcę za zamówienie, podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w 
złotych polskich. 

3) Za ustalenie ceny materiałów i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej 
podstawie kalkulacji ceny ofert odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

 
1. Oświadczam/y, że zapoznałem/am / zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi we wzorze 

umowy stanowiącymi załącznik do zapytania ofertowego. Nie wnoszę/wnosimy do ich treści 
żadnych zastrzeżeń. Zobowiązuję/emy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 
na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2. Zobowiązuję/emy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie i na zasadach określonych 
w treści zapytania ofertowego oraz we wzorze umowy. 

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 
ofert. 

4. Oświadczam/y, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO (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) wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 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). 

 

 
1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124  

z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 
 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. 
 
*zaznaczyć właściwe 

…………………………….…………………. 
(podpis i pieczątka Wykonawcy) 

………………………….. dn. …………….. 2021 r. 


