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 FORMULARZ OFERTOWY 
ZAŁĄCZNIK NR. 1 

 strona   
 z ogólnej liczby  stron 

                      (pieczęć wykonawcy) 
 

OFERTA 
 

Przedmiot oferty : 
 

                   DOSTAWA SYSTEMU NADZOROWANIA STREFY PŁATNEGO 
PARKOWANIA W RACIBORZU 

          

Zamawiający : 

1. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 47-400 RACIBÓRZ, ul. Adamczyka 10, 

Wykonawca : 
( nazwa , dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 
 
( w   przypadku  składania   oferty   przez   podmioty   występujące  wspólnie  należy   podać  nazwy  i  dokładne 

adresy wszystkich  wspólników  spółki  cywilnej    lub   członków   konsorcjum) 

             

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

             tel. .......................................................       fax.   ............................................................. 

             REGON  ..............................................       NIP ............................................................. 

www. ....................................................        e-mail …..................................................... 
 

1. Przystępując   do   postępowania  o  zamówienie   publiczne, składamy ofertę na    
wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia – zał. nr 5. Oferujemy  realizację łącznie  przedmiotu 
zamówienia   za cenę: 

 

 

      (cena brutto słownie:  
     
............................................................................................................................................. 

 

 
CENA NETTO 

 

 
WARTOŚĆ VAT 

 

 
CENA BRUTTO 

1. + 2. 
1. 2. 3. 
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2.  Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 
 

      do dnia  ..… .02.2020r.  (max do dnia 24.02.2020r.) 
 

3. Na przedmiot zamówienia udzielam ………….. gwarancji (min 24 m-ce) 
 

 słownie: ………………………..……..................................................... 
  
   ( Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 24  m-ce, maksymalny 36 m-cy) 

 

      4. Oferta dotyczy następujących parkometrów wraz z oprogramowaniem i  
  wyposażeniem: 
 

  - marka ..................................................................................... 
 
  - typ/model ............................................................................... 
 

z następującym oprogramowaniem i wyposażeniem:  
 
...................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 

 

5. Wybór oferty  prowadzić będzie do powstania  u Zamawiającego  obowiązku  
    podatkowego w  zakresie dostawy:       
 

          ..............……………………………………….…...……….......................................... 
          

wartość kwoty podatku ww. dostawy wynosi:    …………………………................. 
 

(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 lub wpisać „nie 
dotyczy”). 
 

6. Akceptujemy formę i termin płatności faktur określony w § 6 pkt. 2 wzoru umowy, tj. 
    przelew w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. 
 

 

7.   Oświadczam, że występuję w niniejszym postępowaniu jako: osoba fizyczna/osoba  
      prawna/jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej/konsorcjum * 

      * - niepotrzebne skreślić. 
 

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

  (jeżeli dotyczy) 
 
 

Lp. Część/zakres zamówienia Nazwa ( firma) podwykonawcy (jeżeli są 
znani) 
 

1.  
 

 

2.  
 

 

  

  9. Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca ( zaznaczyć właściwą opcję): 
         (w przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, należy wypełnić dla każdego  podmiotu osobno) 
 

           - Mikroprzedsiębiorstwo * 
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           - Małe przedsiębiorstwo * 
           - Średnie przedsiębiorstwo* 
 

* Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego 
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO. 
*Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego 
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO. 
*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 EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 
milionów EURO. 

   

  10. Oświadczamy,  że   sposób  reprezentacji   spółki/konsorcjum*   dla  potrzeb    
        niniejszego zamówienia   jest  następujący: 
        
     ................................................................................................................................................. 
      (wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę-spółki cywilne lub konsorcja) 
 

  11. Oświadczamy,  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. 
 

12. Osoba do kontaktów z Zamawiającym: 
 

      .............................................................................................................................................. 
 
      tel.: ....................................................  e-mail:...................................................................... 
 

13. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany  w  
      Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

14. Oświadczamy, że   zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór  
umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 
naszej oferty do zawarcia umowy na określonych tam warunkach, w miejscu  i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

    15. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i  
          nie wnosimy do jej zapisów zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy wszelkie konieczne  
          informacje do przygotowania oferty. 
 

   16. Poniżej wskazuję źródła, w których za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz    
danych, zamawiający może uzyskać odpowiednie oświadczenia lub dokumenty 
potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp 
(brak podstaw do wykluczenia), w szczególności adresy rejestrów publicznych w 
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) 
oraz/lub postępowanie, w którym u Zamawiającego znajdują się odpowiednie 
oświadczenia lub dokumenty. 

    ..……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………….. 

 

   17 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną „RODO”. 
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   18. 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.* 

          (* 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  przez jego wykreślenie). 

 

   19. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z określonymi w    
         Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymaganiami i warunkami.  
 

20. Niniejszą ofertę składamy na ........... kolejno ponumerowanych stronach. 
 

   21. Załącznikami do niniejszej oferty są:  
           (wymienić wszystkie wymagane dokumenty) 

 
.................................................................... 
 
.................................................................... 
 
.................................................................... 
 
.................................................................... 

 
Upełnomocnieni przedstawiciele 

              Wykonawcy   
                                         
                                ....................................................... 

                     (podpis, pieczęć) 
 
                              Data............................................... 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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