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ZAMAWIAJĄCY: 

 Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie”  

Sp. z o.o. 

ul. Andrzeja Struga 10 

70-784 Szczecin  

 

 

WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE 

UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA: 

……………………………………………

……………………………………………. 

 

 

reprezentowany / reprezentowani przez: 

……………………………………………

…………………………………………… 

 

 

Adres poczty elektronicznej (e-mail): ……………………………………………………………..…………. 

 

 

FORMULARZ OFERTY  

 

Ja (my), niżej podpisany (podpisani) .......................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: ................................................................................................................ 

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

(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

wykonawcy) 

 

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wody pitnej dla pracowników 

Zamawiającego, oznaczenie sprawy: ZP/DZT/1/2023, prowadzonym przez Szczecińskie 

Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o., ul. Andrzeja Struga 10, 70-784 Szczecin, oświadczam, 

że za wykonanie zamówienia oferuję cenę brutto ………………………… PLN (słownie: 

…………………………………………………. złotych), w tym: 

1) cena netto - …………………………………. złotych, 
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2) stawka podatku VAT w %  - …………………………………, 

3) kwota podatku VAT - ……………………………………………… złotych 

 

 

1. Oświadczam, że przedmiot zamówienia publicznego wykonawca wykona w terminie i zgodnie z warunkami 

określonymi w Ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

2. Oświadczam, że wykonawca jest związany niniejszą ofertą przez okres określony przez Zamawiającego w 

Ogłoszeniu o zamówieniu.  

 

3. Oświadczam, że w razie wybrania oferty wykonawcy, wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy na 

warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym integralną część treści Ogłoszenia o zamówieniu 

oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. 

 

4. Wskazanie przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, i podanie przez wykonawcę firm podwykonawców. 

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom części zamówienia) 

Lp. Wskazanie części zamówienia, których wykonanie 

wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 

Podanie przez wykonawcę firm 

podwykonawców 

1.    

2.    

 

5. Oświadczenie wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 

art. 14 rozporządzenia 2016/679. 

Składając niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w 

art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.  

UWAGA: 

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 

rozporządzenia 2016/679 treści oświadczenia wykonawca nie składa. W takim przypadku wykonawca  

usuwa treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie. 

 

6. Wykonawca zastrzega, że następujące informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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7. Wraz z formularzem oferty zostały złożone następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

4) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

5) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

....................................................., dnia ......…… r. 
                             (miejscowość)  

 

        .......................................................................... 
(podpis własnoręczny osoby uprawnionej lub osób  

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 


