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Zamawiający: Gmina Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck 

 

                                          Załącznik nr 1 do SWZ 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

1. Oferta złożona w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym na usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót 
budowlanych i instalacyjnych pn.: „Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. W. Witosa w 

Kłobuck” 

2. Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa (firma) Wykonawcy(1) Adres Wykonawcy 

 

 

 

 

Nr regon Telefon / faks E-mail 

 

 

 

  

 dane (telefon, faks, e-mail) podaję dobrowolnie w celu usprawnienia kontaktu z Urzędem Miasta w zakresie 
prowadzonego postępowania, 
 
 

3. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia w cenie: 

Cena netto bez podatku od towarów i usług:…………………………………..………..…………PLN 

(słownie: …………………...........................…………………………………………………………PLN)  

Należny podatek od towarów i usług VAT ……% ..…………………………………………………PLN  

RAZEM: 

Cena brutto tj. z należnym podatkiem od towarów i usług: 

……………………………………PLN 

(słownie: …………………………….………………………………………………………………….PLN) 

 

3.1. Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w 
zakresie następujących towarów/usług:  
 
…………………………………………………………………………………………………………….(2) 

3.2. Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi:  

…………………………………………………………………………………………………………….(2) 
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3.3. Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała 
zastosowanie: 
 
…………………………………………………………………………………………………………….(2) 

4. Oświadczam, że w skład zespołu inspektorów realizującego niniejsze zamówienie publiczne 
wchodzić będzie: 

a) Inspektor w branży drogowej (IBD), spełniający wymagania uszczegółowione w Rozdziale 
XXVI SWZ w ust. 2 w osobie: 

 

……………………………………………………………………………………………………………..                         
                                                                 (imię i nazwisko) 

 

b) Inspektor w branży mostowej (IBM), spełniający wymagania uszczegółowione w Rozdziale 
XXVI SWZ w ust. 2 w osobie: 

 

……………………………………………………………………………………………………………..                         
                                                                 (imię i nazwisko) 

 

c) Inspektor w branży instalacyjnej sanitarnej (IBI), spełniający wymagania uszczegółowione w 
Rozdziale XXVI SWZ w ust. 2 w osobie: 

 

……………………………………………………………………………………………………………..                         
                                                                 (imię i nazwisko) 
 

 
5. Doświadczenie inspektora potwierdzone jest usługami pełnienia nadzorów, wymienionymi w 

poniższej tabeli:  
 

Lp 

Zakres wykonywanych 

czynności inspektora 

wymienionego w pkt 4 

Nazwa zadania 

(opis usługi pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi obejmującymi swoim zakresem budowę 

drogi, mostu drogowego i kanalizacji sanitarnej/deszczowej) 

 

1 w branży drogowej 

 

1. ……… 

 

2. ……… 

 

3. ……… 

 

4…………. 

 

2 w branży mostowej 

 

1. ……… 

 

2. ……… 

 

3. ……… 

 

4…………. 

 

3 
w branży instalacyjnej 

sanitarnej 

 

1. ……… 

 

2. ……… 

 

3. ……… 

 

4…………. 
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6. Oświadczam, że akceptuję warunki umowy i zamówienie wykonam w terminie  9 miesięcy 
 

7. Rodzaj przedsiębiorstwa, jakim jest Wykonawca:  

Mikroprzedsiębiorstwo:  TAK / NIE (3) 

Małe przedsiębiorstwo:   TAK / NIE (3)  

Średnie przedsiębiorstwo:  TAK / NIE (3)  

8. Niniejszym oświadczam, że: 

 zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń; 

 zapoznałem się z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia, które 
zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuję ich treść bez 
żadnych zastrzeżeń; 

 przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia 

 jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego 
w SWZ; 

 że nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia 
niniejszego zamówienia 

 oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
(4) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.(5) 

 zamówienie zrealizujemy:  sami / przy udziale podwykonawców * 
 

9. Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy: 

 

Lp. Część/zakres zamówienia Nazwa (firma) podwykonawcy 

1.   

2.   

 

10. Oferta została złożona na  …  zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych). 

 

(1)      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.  

(2)    Wypełnić, o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług, w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione. 

 (3)    Zaznaczyć rodzaj przedsiębiorstwa, jakim jest Wykonawca (w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy 

wypełnić dla każdego podmiotu osobno): 

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 przedsiębiorstwo: 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. 

(4)  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).  

(5)   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). 
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(*)    niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                    

....................................................................................... 
podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
 


