
  Załącznik nr 1 do SWZ 

 

Znak: DPS.ZPK.01.2022 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa Wykonawcy 

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

Siedziba wykonawcy 

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

NIP…………………………………………..REGON………………………………………… 

Tel………………………………………. 

www…………………………………….  E-mail…………………………………………….. 

 

Do Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Zagórowie, 

         ul. Konstantego Lidmanowskiego 4, 62-410 Zagórów 

 

Odpowiadając na ogłoszenie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 ze zm.) –dalej „ustawa Pzp” –w trybie 

podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych                

o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp pn.  Dostawa gazu płynnego PROPAN na rok 2022                         

do Domu Pomocy Społecznej w Zagórowie. 
 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego określonego w Specyfikacji  Warunków 

Zamówienia za: 

a) cena netto oferty ………… zł. 
(słownie: 

………………………………………………………………………………………… 

b) VAT ......... %; wartość: ................... zł. 
(słownie: 

………………………………………………………………………………………… 
c) cena brutto oferty: .................... zł. 

(słownie: 

………………………………………………………………………………………… 

na podstawie cen jednostkowych wskazanych w tabeli poniżej: 
 

Cena jednostkowa 1 litra 

gazu płynnego PROPAN  

Szacunkowe 

zużycie gazu 

płynnego 

PROPAN               

w okresie 

trwania umowy 

Wartość 

netto** 

Wartość 

VAT** 

Wartość 

brutto** 
Cena 

netto 

Wartość 

VAT  

Cena 

brutto 

a b c d a x d = e e x b = f e + f = g 

 

 

 

 

  

40 000 

   



d) termin dostaw: nie wcześniej niż od  01-07-2022 do 31-12-2022 wykonanie 

przedmiotu zamówienia nastąpi na warunkach określonych w SWZ 
2. Akceptujemy warunki określone w istotnych postanowieniach umowy (Załącznik nr 4 do 

SWZ) 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SWZ oraz załącznikami będącymi jej integralną 

częścią i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 
4. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w SWZ tj. przez okres 

30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 
5. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na 

warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących  części 
zamówienia (jeśli dotyczy):* 

 

Lp. Część zamówienia (określić wyraźnie zakres 
prac, które zostaną wykonane przez 

podwykonawców 

Nazwa i adres 
podwykonawcy 

Udział % w wykonaniu 
zamówienia 

    

    

    

 
* Wykreślić jeśli nie dotyczy. W przypadku braku skreślenia i niewypełnienia oraz jeśli z treści innych 

dokumentów dołączonych do oferty nie będzie wynikało nic innego, Zamawiający uzna że Wykonawca 

zamierza zrealizować zamówienie siłami własnymi. 

 

  7.   Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy(w przypadku oferty wspólnej podać informację 

dla każdego z wykonawców)*:  

 

mikro/ małe/ średnie przedsiębiorstwo 

 (*niepotrzebne skreślić) 

 
* Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6.05.2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw, małych i 

średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36): ▪mikroprzedsiębiorstwo –to 

przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 2 mln. EUR;▪małe przedsiębiorstwo –to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln. EUR;▪średnie przedsiębiorstwa –to 

przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej 

niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln. EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 

mln. EUR. 

 

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

14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.**  

 
** rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. 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 (zaleca się usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 



 

9. Osobą odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy, będzie: 

Pan/Pani …………………………………………… /imię i nazwisko/ 

tel. ……………………………………………….. 

fax ………………………………………………. 

e-mail …………………………………………… 
 

10. Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty:-

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

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

 

Miejscowość, data                     Podpisy osób reprezentujących Wykonawcę 

 

 

 

 

 

 


