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Nr sprawy GI/ZP/7045/033/000/20 

Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

……………………… 
miejscowość, data 

 

 

 

OFERTA 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn.: 

„Rozmieszczenie skrzyń na piasek oraz uzupełnianie ich piaskiem wraz z dostawą 

piasku na terenie miasta Chorzowa” 

składamy ofertę następującej treści: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 

Rodzaj usługi 
Jedn. 

miary 
Ilość 

Cena jedn. 

netto 
Cena netto Cena brutto 

1 2 3 4 5 6 

A) Rozmieszczenie 

skrzyń (załadunek 

skrzyń z bazy MZUiM 

i ich rozmieszczenie) 

szt. 23 

   

B) Dostawa piasku 

wraz z 

uzupełnieniem 

piaskiem skrzyń  

t 250 

   

C) Zwrot skrzyń na 

bazę MZUiM 
szt. 23 

   

OGÓŁEM 
  

 

Cena oferty ogółem: 

netto: …………………………………... 

(słownie:......................................................................................................................................) 

kwota podatku VAT: ……………………..….. 

(słownie:......................................................................................................................................) 

brutto: …………………….…………… 

(słownie:......................................................................................................................................) 

 

2. Oświadczamy, że posiadamy odpowiednią wiedzę i umiejętności oraz dysponujemy 

sprzętem i osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zapewniając 

tym samym należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z załącznikami do zapytania ofertowego, 

nie wnosimy do nich zastrzeżeń i zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania 

oferty. 
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4. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń Wzór Umowy zawarty w zapytaniu 

ofertowym. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że dysponyjemy samochodem dostawczym umożliwiającym przewożenie 

materiałów sypkich oraz skrzyń na piasek w ilości min.1 szt. 

6. Oświadczamy, że dostarczany piasek jest piaskiem przeznaczonym do celów 

budowlanych. 

7. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest: ………………………………… 

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez 30 dni od terminu składania 

ofert. 

10. Oświadczamy, że firma jest/nie jest płatnikiem podatku VAT o numerze 

identyfikacyjnym NIP …………………………….. 

11. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art. 

14 RODO
1)

 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) 

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) 

 

* 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. poprzez jego wykreślenie) 


