
 
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego 

………………………………….. 
(pieczęć Wykonawcy) 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Gmina Pęczniew 
ul. Główna 10/12 
99-235 Pęczniew 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa:  ..........................................................................  

Siedziba:  ..........................................................................  

Adres poczty elektronicznej:  ..........................................................................  

Numer telefonu/fax:  ..........................................................................  

Numer REGON:  ..........................................................................  

Numer NIP:  ..........................................................................  

Numer KRS:  ..........................................................................  

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr UG.BO.1/2019 dotyczące zamówienia publicznego 
realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986),  a dotyczącego: 
  
organizacji imprezy plenerowej  w ramach wydarzenia pn.: „ Zakończenie lata z nurtem 

kultury – Święto Plonów i Wody”,  w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Łódzkiego na 2019 r. pn.: „Letnie nurty kultury”. 

składamy ofertę następującej treści: 
1. Oferujemy wykonanie usługi, zgodnie z treścią określoną w zapytaniu ofertowym z 
dnia 2019-08-06, znak sprawy: UG.BO.1/2019, za cenę: 
 

 

netto: ………………………………………………. zł  

 

słownie: ………………………………………………………………………………………… zł 

 

obowiązujący podatek VAT ……% tj. …………………………… zł 

 

brutto: ………………………………………………. zł 

 

słownie: ………………………………………………………………………………………… zł  

 
2. Informujemy, że wybór naszej oferty będzie / nie będzie* prowadzić do powstania u 



 
Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o 
podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.); 
 
Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadzić na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r.o 
podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty 
wykaz zawierający nazwę (rodzaj) towaru, usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku. 
(*niepotrzebne skreślić) 
3. Usługę objętą zamówieniem wykonamy w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 26 
sierpnia 2019 r.  
4. Oświadczamy, że: 

 nie zalegamy / zalegamy z opłacaniem podatków i opłat*, 
 uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu* 

(*niepotrzebne skreślić). 
5. Oświadczamy, że 

 nie zalegamy / zalegamy z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne 
i społeczne* 

 uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu* 

(niepotrzebne skreślić*)  
6. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności 
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadamy wiedzę 
i doświadczenie; dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia; jesteśmy w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia. 
7.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń  
oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 
8. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą 
ofertą przez 30 dni od dnia złożenia oferty. 
9. Pełnomocnik, w przypadku ustanowienia pełnomocnika (jeżeli dotyczy): 
Nazwisko, imię ............................................................................................................. 
Stanowisko ................................................................................................................... 
telefon ............................................................. faks .................................................... 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.* 
1) 

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).  
 
* 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). 

 
 
……………………………….. 
        (miejscowość, data)                ……….…………..………………………. 

podpis osoby/osób uprawnionych  
do reprezentowania Wykonawcy 

 


