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  Załącznik nr 1 do Specyfikacji  
Warunków Zamówienia 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Miejscowość: 
 

Data: 
 

Zamawiający: 

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK  

POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE  

UL. KS. P. WAWRZYNIAKA 10 

63-600 KĘPNO 

I. DANE WYKONAWCY 

Imię i nazwisko, stanowisko  

/ podstawa do reprezentacji: 
 

Działając w imieniu i na rzecz  

(pełna nazwa Wykonawcy / Wykonawców  

w przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia): 

 

Siedziba Wykonawcy 

(ulica, numer, kod pocztowy,  

miejscowość, województwo): 

 

Adres do korespondencji 

(ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość): 

– jeżeli jest inny niż adres siedziby: 

 

NIP:  REGON:  KRS:  

Osoba do kontaktów 

(imię i nazwisko): 
 



Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności  
architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

 

Telefon:  E-mail:  

Rodzaj Wykonawcy: 

Mikroprzedsiębiorstwo* TAK / NIE** 

Małe przedsiębiorstwo* TAK / NIE** 

Średnie przedsiębiorstwo* TAK / NIE** 

Jednoosobowa działalność gospodarcza TAK / NIE** 

Osoba fizyczna nieprowadząca 

działalności gospodarczej  

TAK / NIE** 

Inny rodzaj: TAK / NIE** 

Konsorcjum z 

(Nazwa Partnera; Siedziba – ulica, numer, 

kod, miejscowość) - jeżeli dotyczy 

 

* w rozumieniu art. 7 ust. 1 odpowiednio pkt 1, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) 

** niepotrzebne skreślić 
 
 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn.: 

„Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego o napędzie elektrycznym, 

 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych  

wraz ze stacją ładowania” 

oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia, 

zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia na następujących warunkach: 
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CENA OGÓŁEM NETTO w złotych: 
  

Stawka podatku VAT w %: 
  

Wartość podatku VAT w złotych: 
  

CENA OGÓŁEM BRUTTO w złotych:  

Całkowita cena brutto za całość przedmiotu zamówienia 

(cena ogółem netto powiększona o wartość należnego  

podatku VAT) 

 

 

Słownie cena 

ogółem brutto: 

 
 

NA CENĘ OGÓŁEM BRUTTO SKŁADA SIĘ: 
 

Cena samochodu elektrycznego: 
  

Cena dodatkowego wyposażenia, o którym mowa  

w rozdziale V ust. 2 pkt 4 Specyfikacji Warunków 

Zamówienia i jego montażu oraz uzyskanie homologacji: 

 

 

Cena stacji ładowania i jej montażu:  
  

W RAMACH CENY OFERTOWEJ BRUTTO OFERUJEMY: 
 

Okres gwarancji na pojazd:   

Okres gwarancji na powłokę lakierniczą:   

Okres gwarancji na perforację nadwozia:   

Okres gwarancji na baterię pojazdu:   

Okres gwarancji na stację ładowania:   
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III. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami zawartymi w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, ze wszystkimi jej załącznikami, w tym ze wzorem umowy i ewentualnymi 

informacjami dla Wykonawców, akceptuje je bez zastrzeżeń oraz uzyskał informacje niezbędne 

do przygotowania oferty. 

2. Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania 

określone w  rozdziale V Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca oświadcza, że w cenie oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją 

zamówienia.  

4. Wykonawca oświadcza, że jest związany ofertą przez okres wskazany w SWZ. 

5. Wykonawca oświadcza, że w przypadku przyznania zamówienia zawrze umowę na warunkach 

określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. 

6. Wykonawca oświadcza, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminach wskazanych w SWZ. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej, o której mowa  

w rozdziale II SWZ 

8. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

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

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

9. Wykonawca oświadcza, że wszystkie informację podane w powyższych oświadczeniach  

są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały podane z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.   

IV. OBOWIĄZEK PODATKOWY 

Wykonawca oświadcza, że wybór niniejszej oferty:  

1)  nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą  

 z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.):*/** 

2) będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą  

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.):*/** 
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PRODUKT:   

CENA OGÓŁEM NETTO w złotych: 
 

Stawka podatku VAT w %: 
 

*    niepotrzebne skreślić 
**  brak podania informacji zostanie uznany za brak powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie  

     z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) 

 
 
 

V. PODWYKONAWCY 

Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć wykonanie następujące części podwykonawcy:* 

Lp. Określenie części zamówienia  Nazwa i adres podwykonawcy  

(o ile są znani) 

   

   

   

*brak podania informacji zostanie uznany za wykonanie całości zamówienia przez Wykonawcę bez udziału 

podwykonawców 

 

 

 

 

 
……………………………….……………..…………… 
               podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

                                                                                                        do reprezentowania Wykonawcy 


