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FORMULARZ OFERTOWY 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

„Budowa instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej przy Hali 
Widowiskowo-Sportowej   ul. Sportowa 3-5 w Gnieźnie”. 

 

ZAMAWIAJĄCY 

Miasto Gniezno – Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji 

ul. Bł. Jolenty 5 

62-200 Gniezno 

 

WYKONAWCA 

 

Nazwa i adres 

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

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

Tel……………………………………………..……………………………………………………….……  

e-mail:………………………………………...…………………………………………………..……… 

NIP: ………………………………………..………………………………………………………………. 

Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy1:   

  mikroprzedsiębiorstwo   

  małe przedsiębiorstwo   

  średnie przedsiębiorstwo     

  jednoosobowa działalność gospodarcza    

  osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej   

  inny rodzaj 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY 

BRUTTO  (Z PODATKIEM VAT) 

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY 

NETTO (BEZ PODATKU VAT)    

 

………………….……………..…………..………………..………………….. zł 

 

Słownie: ........................................................................... 
 
 
………………….……………..…………..………………..………………….. zł 

 

Słownie: .............................................................................. 

OKRES RĘKOJMI2 

 60 MC-Y 

 66 MC-Y 

 72 MC-E 

TERMIN WYKONANIA 

ZAMÓWIENIA 
zgodnie z SWZ 

WARUNKI PŁATNOŚCI zgodnie ze wzorem umowy 
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Należy zaznaczyć: kategorię przedsiębiorstwa Wykonawcy1; oferowany okres rękojmi2 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i wszystkimi dołączonymi do 

niej załącznikami, na ich podstawie uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty i nie 

wnosimy do nich zastrzeżeń.   

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i 

realizacji przyszłego świadczenia umownego.  

 

3. Informacje dotyczące podwykonawców:  

 

L.p. 
Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca 

zamierza powierzyć podwykonawcom 

Nazwa podwykonawcy (jeżeli 

jest już znany) 

1.    

2.    

3.    

 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji 

warunków zamówienia. 

5. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 

warunkach ustalonych w specyfikacji warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym  przez 

Zamawiającego.  

6. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3) 

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

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

 

 

 

 
 

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

                         data                                                                                                                   podpis osoby / osób uprawnionych do  

                                                                                                                                                            reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

* 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). 

 

_______________________ 
3) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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).  
 

 

 


