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FORMULARZ OFERTOWY  

 

ZAMAWIAJĄCY: "Bio Term" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
Aleja Zwycięstwa 97 
42-520 Dąbrowa Górnicza  
NIP 8831854068, REGON 243092034, KRS 0000436008  

WYKONAWCA: Nazwa Wykonawcy(-ów) (w kolejności zgodnej z przyjętą                                                  
w FORMULARZU OFERTOWYM z podaniem adresu, NIP, 
REGON i KRS, adresu poczty elektronicznej do kontaktu) 

Wykonawca nr 1  
 
 

Wykonawca nr 2  
 
 

Wykonawca nr 3  
 
 

PEŁNOMOCNIK* 
do reprezentowania 
Wykonawców 
ubiegających się o 
wspólne udzielenie 
zamówienia (np. Lider).  

Nazwa / Imię i 
nazwisko 
Pełnomocnika 

Adres i NIP, 
REGON, KRS 
Pełnomocnika 

Nr tel., fax, e-mail 

Pełnomocnika 

  
 

  

          *wypełniają jedynie Wykonawcy wspólne ubiegający się o udzielenie zamówienia lub osoba działająca w imieniu Wykonawcy.  

 

Nawiązując do zapytania ofertowego nr _ w przedmiocie składania ofert w postępowaniu pn:  

„Budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy), umożliwiająca 

wykorzystanie energii cieplnej, wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji w 

miejscowości Świebodzice dla podłączenia nowych odbiorców Etap III” 

Oświadczam(-y), że: 

1. OŚWIADCZAMY, iż zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego nr 1 dla niniejszego zamówienia. 

2. AKCEPTUJĘ(EMY), w pełni i bez zastrzeżeń, postanowienia: Zapytania Ofertowego nr 1 oraz 

załączników dla niniejszego zamówienia, wyjaśnień do niego oraz modyfikacji i uznajemy się za 

związanych określonymi w nim postanowieniami. 

3. GWARANTUJĘ(EMY) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: dokumentacji 

projektowej i przedstawionym wzorem Umowy. 

4. ZREALIZUJĘ(EMY) przedmiotowe zamówienie zgodnie z wymaganiami określonymi w ZO nr 1 za: 

  całkowitą cenę netto ......................... PLN  
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  (słownie: .......................................................................)  

W tym:  

sieci ciepłownicze – cena netto …………………. 

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

Węzły ciepłownicze – cena netto………………… 

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

 

  plus należny podatek VAT ...................................PLN (jeśli dotyczy) 

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

  co stanowi całkowitą cenę brutto ......................... PLN  

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

5. POWYŻSZA cena brutto uwzględnia wszystkie wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego nr 1  i 

Dokumentacji Projektowej oraz obejmuje wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania całości przedmiotu zamówienia, zysk oraz 

wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek od towarów i usług oraz 

podatek akcyzowy. 

6. OŚWIADCZAM(Y), że udzielamy terminu gwarancji: 

Termin gwarancji jakości wyniesie …………… miesiące liczone od 

odbioru końcowego robót budowlanych (wykonania Przedmiotu 

Umowy).  

7. OŚWIADCZAM(Y), że zaoferowane wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia oraz nie ulegnie zwiększeniu w toku realizacji zamówienia i nie będzie podlegało 

waloryzacji w okresie realizacji zamówienia. 

8. OŚWIADCZAM(Y), że zapoznaliśmy się z Zapytania Ofertowego nr 1  i Dokumentacją projektową wraz 

z załączonymi do nich dokumentami. Uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do 

przygotowania oferty, oceny ryzyka, trudności  i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w 

trakcie realizacji zamówienia.  

9. OŚWIADCZAM(Y), że Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami*/przewidujemy powierzyć 

podwykonawcom*.  

Lp. Zakres zamówienia przewidziany do 
wykonania przez podwykonawcę. 

Nazwy (firmy) podwykonawców którymi 
wykonamy zamówienie. 

1.   

2.   
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10. OŚWIADCZAM(Y), że w przypadku wyboru naszej Oferty, zawrzemy umowę w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Beneficjenta. 

11. OŚWIADCZAM(Y), że jesteśmy podatnikiem VAT czynnym i posiadamy numer identyfikacyjny 

NIP……………… .  

12. OŚWIADCZAM(Y), że oferta jest dla nas wiążąca przez okres 30 dni od daty ustalonej na złożenie 

oferty. 

13. Oświadczam, że wybór przedmiotowej oferty: 

- nie będzie prowadzić do powstania u Beneficjenta obowiązku podatkowego*, 

- będzie prowadzić do powstania u Beneficjenta obowiązku podatkowego w zakresie wartości: 

………………………………………………………………………………………………………………………* 

(należy wykazać nazwę (rodzaj towaru) usług, których dostawa) świadczenie będzie prowadzić do jego powstania 

oraz jej wartość bez kwoty podatku od towarów i usług). 

14. OŚWIADCZAM(Y), że jestem*/nie jestem* mikro*/małym*/średnim* przedsiębiorcą** 

15. OŚWIADCZAM (y), że nie jesteśmy powiązani z Beneficjentem – w związku z czym nie będziemy 

podlegali wykluczeniu jak w punkcie 12 Zapytania Ofertowego nr 1/2019. 

16. OFERTĘ niniejszą składamy na …………… kolejno ponumerowanych stronach. 

17. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO - 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*** 

18. W ZAŁĄCZENIU do niniejszego FORMULARZA OFERTOWEGO przedkładamy, na ................ 

kolejno ponumerowanych stronach, komplet nw. dokumentów: 

1. …………………………………………………..., 

2. …………………………………………………..., 

3. …………………………………………………..., 

 
  ........................,  dnia …..……............. ......................................................................... 
  Miejscowość Pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
 
UWAGA: 

                                                 
* niepotrzebne skreślić 
** Zgodnie z art. 2 załącznika I do  ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu; 
*** 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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CAŁKOWITA CENA BRUTTO uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 
zgodnie z dokumentacją określoną przez Beneficjenta. 
 
Beneficjent zaleca, aby Formularz Ofertowy został wypełniony z należytą starannością. 
 


