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Nr sprawy IR.271.21.2019.MT           Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 
Dane dotyczące oferenta: 
 
Nazwa..............................................................................................  

Siedziba............................................................................................ 

Nr telefonu/faks................................................................................. 

NIP................................................................................................... 

REGON............................................................................................. 

 
Dane dotyczące zamawiającego 
 
Gmina Tarnawatka 
ul. Lubelska 39 
22-604 Tarnawatka 
NIP: 921-19-81-850 
 

Zobowiązania oferenta 

Zobowiązuję się wykonać zadanie pn: 

„Budowa placu zabaw dla dzieci przy przedszkolu w miejscowości 
Tarnawatka” do realizacji projektu pod nazwą „Przedszkolaki z Tarnawatki” w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020”. 
za cenę:  

 
Cena netto..................................................................................... zł  

(słownie...........................................................................................) 

Stawka podatku VAT …......%,Kwota podatku VAT ...............................zł 

Cena brutto.....................................................................................zł 

(słownie:.........................................................................................) 

 

Termin wykonania zamówienia ………………………………………...  

 

Okres gwarancji: …...................... miesięcy 

 

Warunki płatności ………………. dni 
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Oświadczam, że: 
 

1. Akceptuję warunki zamówienia określone w SIWZ. 
2. Spełniam warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegam wykluczeniu z 

postępowania 
3. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ. 

 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 

Nazwisko,....................................................................................................................... 

Imię,................................................................................................................................ 

Stanowisko .................................................................................................................... 

Telefon............................................................Fax.......................................................... 

Zakres*: 

− do reprezentowania w postępowaniu 

− do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

 

Zakres prac powierzona podwykonawcy (jeżeli występuje): 

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

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

 

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni 

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam (wpisuje wykonawca): 

 
1. …....................................................... 
2. …....................................................... 
3. …....................................................... 
4. …....................................................... 
5. …....................................................... 

 
 
Inne dokumenty-jeżeli występują: (wpisuje wykonawca) 

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

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

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

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

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

Zastrzeżenie oferenta 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie 
udostępnione: 
........................................................................................................................................

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

 
Oferent jest: małym, średnim, dużym przedsiębiorstwem (niepotrzebne skreślić) 
 
Inne informacje oferenta:  
........................................................................................................................................

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

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

 
Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 
 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu.2 
 
 
 
 
 
      ................................................ 
       (imię i nazwisko)  
    podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta  
 
 

                                                 
1 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). 
2 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). 

* Niepotrzebne skreślić 


