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Załącznik nr 1 do SWZ 

 Formularz ofertowy (wzór) 
 

 
OFERTA 

 
 

                                                                                      Zamawiający:  
Gmina Pysznica  
ul. Wolności 322  
37-403 Pysznica     

 
Dane Wykonawcy  (1):  

 

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:   ............................................................................................................ 

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

Zarejestrowany adres Wykonawcy:   .............................................................................................................. 

 

NIP:         ......................................................................................................................................................... 

REGON: .......................................................................................................................................................... 

Osoba do kontaktu ......................................................................................................................................... 

Telefon  …...................................................................................................................................................... 

Adres skrzynki ePUAP:  .............................................................. 

Adres e-mail na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję.............................................................. 

 

 
W nawiązaniu do ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                       
nr RI.II.271.1.2022 o nazwie: 
 

Dobudowa oświetleń ulicznych na terenie Gminy Pysznica 
 
 
1. Oferta 
 

1.1.  Oferuję / oferujemy realizację całości niniejszego zamówienia publicznego za :  
 

        - cena netto:    ………………  PLN 
- cena brutto: …………..……. PLN, słownie: …………………………………….………., 

        - podatek VAT …….  % tj. ………….. PLN, 
W tym: 
1. Pysznica ul. Podlesie w okolicach działek 1354/4 i 1714/4, 
        - cena netto:    ………………  PLN 

- cena brutto: …………..……. PLN, słownie: …………………………………….………., 
        - podatek VAT …….  % tj. ………….. PLN 
2. Pysznica ul. Podlesie w okolicach działek 1339 i 1377/2, 
        - cena netto:    ………………  PLN 

- cena brutto: …………..……. PLN, słownie: …………………………………….………., 
        - podatek VAT …….  % tj. ………….. PLN 
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3. Pysznica ul. Słotwiny w okolicach działek 1279/47 i 1279/48, 
        - cena netto:    ………………  PLN 

- cena brutto: …………..……. PLN, słownie: …………………………………….………., 
        - podatek VAT …….  % tj. ………….. PLN 
4. Pysznica ul. Sportowa w okolicach działek 2962 i 2941, 
        - cena netto:    ………………  PLN 

- cena brutto: …………..……. PLN, słownie: …………………………………….………., 
        - podatek VAT …….  % tj. ………….. PLN, 
5. Pysznica ul. Sportowa w okolicach działek 2655 i 2662/2, 
        - cena netto:    ………………  PLN 

- cena brutto: …………..……. PLN, słownie: …………………………………….………., 
        - podatek VAT …….  % tj. ………….. PLN, 
6. Studzieniec w okolicach działek 164 i 463/2, 
        - cena netto:    ………………  PLN 

- cena brutto: …………..……. PLN, słownie: …………………………………….………., 
        - podatek VAT …….  % tj. ………….. PLN, 
7. Pysznica ul. Wrzosowa w okolicach działek 1007 i 1040, 
        - cena netto:    ………………  PLN 

- cena brutto: …………..……. PLN, słownie: …………………………………….………., 
        - podatek VAT …….  % tj. ………….. PLN, 
8. Jastkowice ul. Bukowa w okolicach 2835/2 i 2316, 
        - cena netto:    ………………  PLN 

- cena brutto: …………..……. PLN, słownie: …………………………………….………., 
        - podatek VAT …….  % tj. ………….. PLN, 
9. Brandwica ul. Wałowa w okolicach działek 997/2 i 367, 
        - cena netto:    ………………  PLN 

- cena brutto: …………..……. PLN, słownie: …………………………………….………., 
        - podatek VAT …….  % tj. ………….. PLN, 
10. Zakup 5 opraw oświetleniowych o mocy 40 [W] w celu zamontowania ich w dowolnie   
       wskazanych lokalizacjach na terenie Gminy Pysznica na istniejącej infrastrukturze 
        - cena netto:    ………………  PLN 

- cena brutto: …………..……. PLN, słownie: …………………………………….………., 
        - podatek VAT …….  % tj. ………….. PLN. 
 
            

1.2.   Oferuję/oferujemy długość okresu gwarancji jakości ………….. miesięcy 
            

/ Wykonawca winien zaoferować długość okresu gwarancji jakości: 24 miesięcy lub 36 
miesięcy lub 48 miesięcy lub większy lub równy 60 miesiącom / 

 
1.3.   Oferuję/ oferujemy termin płatności ……… dni 

            

/ Wykonawca winien zaoferować termin płatności licząc od dnia otrzymania faktury przez 
Zamawiającego w okresie do: 7 dni lub 14 dni lub 21 dni lub 30 dni / 

 
 

2. Oświadczenia: 
2.1.   Oświadczam/y, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ. 
2.2.  Oświadczam/y, iż zapoznałem się z postanowieniami SWZ i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz 

uznaję się za związanego określonymi w niej zasadami postępowania.  
2.3.  Oświadczam/y, że zawarte w SWZ „Istotne postanowienia umowy” (załącznik nr 7 do SWZ) 

zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy na tych warunkach – w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

2.4.   Oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na 
dzień otwarcia ofert.  

2.5.   Oświadczam/y, że cena ofertowa zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
2.6.  Oświadczam/y, że posiadam/y niezbędne zaplecze techniczne służące terminowej realizacji 

zamówienia. 
2.7.    Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w okresie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.  
2.8.   Przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować bez udziału*/z udziałem* podwykonawcy/ów. 
 

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia: 
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1)…………………………………część zamówienia…………………………………… 
    (nazwa podwykonawcy) 
 

2)…………………………………część zamówienia………………………………… 
    (nazwa podwykonawcy) 
 
Uwaga: Brak wpisu/skreślenia powyżej będzie rozumiany, że przedmiotowe zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców. 

 
2.9. Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.                             

z 2021 r. poz. 1129): 
- żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.* 
- wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one 
udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:* 

 
Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie 

(wyrażone cyfrą) 

Od Do 
a)     

b)     

 
Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do mojej 
(naszej) oferty.  
                     
2.10. Informuje, że wybór naszej oferty (2)   (wstawić X we właściwe pole): 

 
       nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
 
        będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego następujących  

      towarów/usług: 
 

……………………………………- ………………………………………..zł netto 
(nazwa towaru/usługi)                                     (wartość bez kwoty podatku VAT) 

 
          Oświadczam, że nie wypełnienie oferty w zakresie pkt. 2.8. oznacza, że jej złożenie nie prowadzi 

do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego. 
 
2.11.  Oświadczam(y), że należymy(ę) do grupy (3)    (wstawić X we właściwe pole): 

 
        mikroprzedsiębiorstw 

 
        małych przedsiębiorstw 
 
        średnich przedsiębiorstw 
 
        dużych przedsiębiorstw 

 
2.12. Oświadczam/my, ze wypełniłem/łam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
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3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 
3.1  Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. 

 
4. Ofertę niniejszą składamy na …………... kolejno ponumerowanych stronach.    
 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. ………………………………………………….. 

2. ………………………………………………….. 

3. ………………………………………………….. 

4. ………………………………………………….. 

 
 
 
..……………………….……..           
          (Miejscowość i data)                      …………..………………………………………………………  

[parafka(i) i imienna(e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób)  
uprawnionej(ych) do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw  

i obowiązków majątkowych Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
 

 
 ( 1 )   W przypadku, gdy ofertę składać będą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – 
należy wpisać nazwę każdego z tych Wykonawców. 
( 2 )    Zgodnie z art. 91 ust.3 a ustawy Pzp , Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór 
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania , oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. 
( 3 )    Definicje:  

- Mikroprzedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 mln 
euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro, w tym również jednoosobowa działalność 
gospodarcza; 
- Małe przedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 mln 
euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro; 
- Średnie przedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 
mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro; 
- Duże przedsiębiorstwo: zatrudnia 250 lub więcej pracowników albo pomimo mniejszej liczby zatrudnionych 
przekroczył oba kryteria finansowe (roczny obrót przekracza 50 milionów euro, a całkowity bilans roczny - 43 
miliony euro). 

 
* niepotrzebne skreślić 


