
Załącznik nr 1 do pisma nr IGP.IV.7013.1.2022.Dw z dnia 09. 06. 2022 r. 
 

 

 

 

 

……………………………………….. ………………………………………..                      
                  (pieczęć oferenta)  (miejscowość, data) 

 

 

FORMULARZ  OFERTOWY  

 

 W odpowiedzi na zaproszenie nr IGP.IV.7013.1.2022.Dw z dnia 09. 06. 2022 r. do złożenia oferty 

cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Podniesienie 

standardu dróg gminnych – II etap”. 

Oferuję opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze złożeniem wniosku zgłoszenia wykonywania 

robót – oryginał wraz z wymaganymi uzgodnieniami i innymi pozwoleniami za cenę ryczałtową brutto w wysokości: 

 

1.  ZAMAWIAJĄCY: 
     Gmina Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków 

2.  WYKONAWCA: 
 Niniejsza oferta zostaje złożona przez : 

 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów)        Adres(y)     
Wykonawcy(ów) 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 
 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  
 

 

1) zapoznałem się z treścią zapytania ofer towego dla niniejszego zamówienia, 

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofer towego, 

3)   cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi : 

  ………….............................. zł brutto (słownie: .....................................................................................................),  

  uwzględniony należny podatek VAT w wysokości ....................................................................................... PLN, 

4) Oświadczamy, że oferowana cena jest cena ryczałtową obejmującą wszystkie koszty wykonania usługi. 

5) Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 

6) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń treść zapytania ofer towego, w przypadku uznania mojej (naszej) oferty 

za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez 

Zamawiającego, 

7) Oświadczamy że nie podlegamy wykluczeniu z postepowania wg poniższych przepisów    

Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, 
zwana dalej „ustawą”, w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 
rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 
ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zamawiający 
wykluczy: 
1. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 



 
 
2. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 

1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 
593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., 
o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

3. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot 
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 
wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany 
na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.” 

 
8) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 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 np. przez jego wykreślenie). 
 

9) Oferta została złożona na …….. ponumerowanych stronach.   
 

Podpis(y): 

 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby(osób) 
upoważnionej(ych) 

do podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y)osoby(osób) 
upoważnionej(ych) 

do podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

1)  
 
 
 
 

    


