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                                                                                        Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego  – Formularz oferty 

FORMULARZ OFERTY 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: 

„Przeprowadzenie analizy oraz przygotowanie i złożenie wniosków o ustanowienie stref ochronnych 
obejmujących teren ochrony bezpośredniej oraz pośredniej ujęć wód podziemnych miasta i gminy Izbica” 

– znak sprawy ZO/01/2022 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 

Ostrzyca 144; 22-375 Izbica 
NIP 564-16-56-895 

 
II. WYKONAWCA 

1. Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy (ów)  Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 

1.    

2. 

 
   

 

2.   Osoba uprawniona do kontaktów: 

Imię i nazwisko  

Nr telefonu/ faksu  

Adres e-mail  

 

3. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Przeprowadzenie analizy oraz 

przygotowanie i złożenie wniosków o ustanowienie stref ochronnych obejmujących teren ochrony 

bezpośredniej oraz pośredniej ujęć wód podziemnych miasta i gminy Izbica”. 

Ja/my niżej podpisany/i oświadczam/y, że: 

3.1 zapoznałem/liśmy się z treścią Zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia, nie wnoszę/-
my do niej żadnych zastrzeżeń oraz że uzyskałem/liśmy konieczne informacje i wyjaśnienia 
niezbędne do przygotowania niniejszej oferty; 

3.2 oferuje/my wykonanie przedmiotowego zamówienia za cenę: 

• netto w wysokości: : ………………………… ……………………………..……………. ………………….PLN 

(słownie: ……………………………………………………………….………………………………………..…… 

 ………………………………………………………………………………………………….……………..… PLN) 

•  wraz z podatkiem VAT …..…..…. %, tj. ………………………..…..…………………….……...…….……. PLN 

• brutto w wysokości …………………………….…………………………………………. ………..…….….PLN 

(słownie: ……………………………………………………..………….……………………..…………...………… 

             ……………………………………………………………………………………………………..……………. PLN) 
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3.3 oferowana cena uwzględnia wszystkie koszty oraz ryzyka niezbędne do należytego wykonania 
zamówienia, zgodnego z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym;  

3.4 gwarantuję/my wykonanie całości niniejszego zamówienia w terminie oraz na warunkach 
określonych w Zapytaniu ofertowym; 

3.5 zapoznałem/liśmy się ze wzorem umowy (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego) 
i zobowiązuję/my się, w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy na zasadach 
określonych w tym dokumencie, w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie; 

3.6 uważam/my się związany/ch niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym; 

3.7 oświadczam/-my, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach 
od …………. do …........ – niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 

3.8 oświadczam, że zapoznałem/-liśmy się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych 
osobowych (RODO*), o której mowa w pkt XVI Zapytania ofertowego, 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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). 

3.9 oświadczam, że wypełniłem/-liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13  
i/lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 
publicznego i zawarcia umowy w sprawie zamówienia .** 

3.10 Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
  ……………………………………………..                                                ……………………………………………………… 
               (Miejscowość, data)                                                                  (pieczęć Wykonawcy) 
 
 
 
                                                                                     ………….………………………………………………………………………………… 
         (podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 
** 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 może nie złożyć oświadczenia,  
o którym mowa w pkt 3.9. W takim przypadku Wykonawca winien skreślić treść oświadczenia w pkt 3.9 


