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Numer sprawy: ZO-45/19/MS 
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ 
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego 

na sporządzenie oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia 
w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego dla zadania inwestycyjnego: 

„Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii – 
Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie – etap I”   

 

I. OFERTĘ SKŁADA: 

X Wypełnia Wykonawca: 

Nazwa Wykonawcy:  
 
 

wpisany do: 
 

 

 Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
……………………...…………….. pod nr KRS .....................* 

 lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej 
.................................................................* 

NIP  
REGON  
Adres:  

Telefon:  

Fax:  

e-mail:  

Osoba do kontaktu: 
Telefon: 
e-mail: 

 

 

II. OFERTA WYKONAWCY 
 

Oferujemy realizację całości przedmiotu zamówienia za cenę: 
 
…………………………………………………………..…… PLN brutto (z VAT) 
słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
wartość oferty netto: ……………………………… PLN 
stawka VAT: …………………………………………… % 

Oferujemy termin wykonania całości zamówienia: ………………..…………… tygodni (max. 7 tygodni) 
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego żadnych 
zastrzeżeń. Tym samym zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich warunków zawartych w Zapytaniu 
ofertowym. 

2. Akceptujemy wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego. Jednocześnie 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie  
i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania całości przedmiotu zamówienia. 
4. Oświadczamy, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.  
 

Uwaga: W przypadku, gdy wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, powyższy zapis należy wykreślić. Wykonawca wówczas zobowiązany jest załączyć  
do oferty dokument/y, z którego/ych będzie wynikała nazwa (rodzaj) towaru lub usługa, których dostawa 
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku. 
 
5. Oświadczam/my, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach  

nr ……………….. – niniejsza oferta (której częścią są wszelkie załączniki do niej) jest jawna i nie zawiera 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji.  

 

Uwaga: W przypadku zastrzeżenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa wymagane jest 
zabezpieczenie i oddzielenie tej części oferty oraz uzasadnienie zastrzeżenia jako części niejawnej. 
 

6. Informujemy, że zamierzamy*/nie zamierzamy* powierzyć części zamówienia podwykonawcom (jeżeli 
TAK, należy wypełnić poniższą tabelkę) [*niepotrzebne skreślić]:  
 

Lp. Nazwa podwykonawcy Powierzony zakres prac 
   
   
 

7. 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 postępowaniu2).  
 

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) 

2) 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). 
 

 
Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są: 

1) ......................................................................................................  

2) ......................................................................................................  

3) ......................................................................................................  

 
 
......................................, dnia .............................        ........................................................ 
   (miejscowość i data)                           podpis osoby uprawnionej 

        do reprezentowania Wykonawcy 


