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ZBILK.IZ.MK.241.26.2021 

 

Załącznik nr 1 do formularza oferty 

 

 

pieczątka firmowa Wykonawcy  

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni 

ul. H. Kołłątaja 1 

 81-332 Gdynia  

 

 

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców: 

Nazwa (firma)/imię nazwisko…………………………………………………………………………………………... 

Adres ……………………………………………………………………………………………………….................... 

Adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu/nr faksu ……………………………………………………………………………………………………. 

Nr NIP (przedsiębiorca ).................................... /Nr PESEL(osoba 

fizyczna)…………….........................................../KRS .......................................................... 

e-mail: …………………………………………………………………………………….............................................. 

Adres internetowy publicznej otwartej bezpłatnej elektronicznej bazy danych dokumentu 

potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Oświadczam, iż jestem1:  mikroprzedsiębiorstwem*           □ tak             □ nie 

małym przedsiębiorstwem*        □ tak             □ nie 

średnim przedsiębiorstwem*      □ tak             □ nie 

albo żadne z powyższych (proszę wpisać jakim/jakie)………………….. 

Nawiązując do zapytania ofertowego na naprawę systemu instalacji przeciwpożarowej 

polegającej na wymianie elementów szklanych klap dymowych (ZBILK.IZ.MK.241.26.2021) 

składamy następującą Ofertę na wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia: 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę oferty ustaloną zgodnie z 

dyspozycjami zapytania ofertowego, na warunkach określonych we wzorze umowy: 

 

  cena oferty brutto …………...............................zł (słownie: ........................................................................ 

złotych) 

  cena oferty netto ………...........................zł (słownie : ...................................................................... złotych). 

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

 

Oświadczam/y, że spełniam/y warunek udziału w niniejszym postępowaniu określony 

w pkt 8 treści zapytania ofertowego  

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego 
zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, załączonym do zapytania 
ofertowego (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) i przyjmujemy go bez zastrzeżeń. 

5. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej w 
postępowaniu, do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego 
wyznaczonym. 

6. Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności faktur do 21 dni od daty dostarczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

 
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 



Page3 of 3 

 

7. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe. 

8. Oświadczamy,  że spełniliśmy 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). 

9. Dokumenty składane wraz z ofertą (wymienić): 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

.................................., dnia ................... 
    (miejscowość)                      (data) 

          

 

 

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

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy) 


