Załącznik nr 1 do SWZ
Zamawiający:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Kolejowa 88
68-100 Żagań

FORMULARZ OFERTY
Ja/my* niżej podpisany/i:
……………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
działając w imieniu i na rzecz:
......................................................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia)
Adres:…………………………………………………………………………………………………..
Kraj……………………………………
REGON…….………………………………..
NIP:………………………………….
TEL.…………………….………………………
Adres skrzynki ePUAP ……………………………………………
Adres e-mail: ………………………………………………………
(na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję)
Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą-TAK/NIE*
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na : „Wywóz odpadów komunalnych”
1. SKŁADAM/SKŁADAMY* OFERTĘ na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w
Specyfikacji Warunków Zamówienia, na następujących warunkach:
Cena ...................................................... zł netto + ….................................… % VAT, razem
brutto ……………… (słownie brutto …….............................................).
Oferuję/Oferujemy*:
Termin odbioru odpadów ……………….godzin od momentu zgłoszenia wywozu odpadów.
Termin płatności faktury ……………….dni od dnia dostarczenia jej Zamawiającemu.
2. Oświadczam/Oświadczamy*,iż wybór mojej/naszej oferty będzie/ nie będzie* prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
W przypadku powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w miejscu na wpisanie VAT

należy wpisać „odwrócone obciążenie” i załączyć informację zawierającą wskazanie usługi, której
świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (proszę wskazać
nazwę, która znajdzie się później na fakturze), wskazanie wartości tej usługi i kwotę podatku.
1. OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY*, że zapoznałem/zapoznaliśmy* się ze Specyfikacją Warunków
Zamówienia i akceptuję/akceptujemy* wszystkie warunki w niej zawarte.
2. OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY * że uzyskałem/uzyskaliśmy*

wszelkie informacje niezbędne

do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
3. OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY*, że jestem/jesteśmy związany/związani*

niniejszą ofertą od

dnia upływu terminu składania ofert do dnia 22.04.2021 r.
4. OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY*, że zamierzam/zamierzamy/nie zamierzam/nie zamierzamy*
powierzyć wykonanie następującej części zamówienia. Podwykonawcom :
1)

…………………………………………………..…………………………………………………….. ,

2)

…………………………………………………………………..…………………………………….. .
część zadania i nazwa podwykonawcy

5. OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY, że zapoznałem/zapoznaliśmy* się z Projektowanymi
Postanowieniami Umowy, określonymi w Załączniku nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i
zobowiązuję/zobowiązujemy się*, w przypadku wyboru mojej/naszej*

oferty, do zawarcia umowy

zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych.
2. Oświadczam/Oświadczamy*, że wypełniłem/wypełniliśmy* obowiązki informacyjne przewidziane w
art.13 lub art.14 RODO2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy* w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.**
3. Wraz z ofertą SKŁADAM/SKŁADAMY* następujące oświadczenia i dokumenty:
1.…….
2.…….
3.…….

__________________ dnia __ __ ____ roku

____________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Informacja dla Wykonawcy:
Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przesłany Zamawiającemu wraz z dokumentem (ami
)potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.
* niepotrzebne skreślić
**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 Wykonawca nie składa
oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie). 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).

