
FORMULARZ OFERTOWY – załącznik nr 2 

NR POSTĘPOWANIA ZO/  1  /2022  
 

 

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

 

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

nazwa (firma) Wykonawcy * 
 

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

 

.............................................................................................................................................................................. 
adres siedziby (ulica, numer porządkowy, kod pocztowy, miejscowość, województwo) 

 

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

 

.............................................................................................................................................................................. 
adres korespondencyjny 

 
 

........................................................ 
numer NIP 

 
 

........................................................ 
numer REGON 

 
 

.................................................... 
numer KRS 

 
 

................................................................................ 
numer telefonu 

 
 

................................................................................. 
adres poczty elektronicznej 

 

 
 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 

 

……………………… zł netto 

 

stawka podatku  VAT: ........................ %, kwota podatku VAT ........................................... zł 

* w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy 

wpisać tylko nazwę (firmę) każdego z Wykonawców, a następnie sporządzić w/w formularz oddzielnie dla każdego 

z Wykonawców i dołączyć jako załączniki do oferty 



 (w przypadku zwolnienia z podatku VAT należy wskazać podstawę prawną –  

 

 

……………………… zł brutto 

 

sł: .…………………………………………………………………………………………………… 

w termie określonym do dnia 20.02.2022r. wzoru umowy 

 
2. Oświadczam (-y), że jesteśmy zdolni do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

 

3. Oświadczam (-y), że: 
 

1) zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców 
*

 

 

2) zlecimy następującym podwykonawcom w następujących zakresach: 

Podwykonawca 

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

.................................................................................................................................. 
nazwa (firma), adres siedziby, numery: NIP, REGON, KRS 

zlecany zakres 

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

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

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

Podwykonawca 

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

.................................................................................................................................. 
nazwa (firma), adres siedziby, numery: NIP, REGON, KRS 

zlecany zakres 

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

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

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

ponosząc za wykonanie tych zakresów pełną odpowiedzialność 
 

* 
w przypadku braku miejsca bądź wskazania więcej, niż dwóch podwykonawców, należy dołączyć 

do oferty stosowny załącznik, sporządzony na wzór powyższego formularza 

4. Oświadczam (-y), że: 

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

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



 

  

1) spełniłem (-liśmy) 

 

2) nie spełniłem (-liśmy) 

obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 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), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 

 
5. Warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na 

rachunek bankowy numer ………………………………………………………………………….. 

prowadzony przez bank ………….………………………………………………………………… 

 
6. Oświadczam (-y), że wskazany wyżej numer rachunku bankowego: 

 

  

znajduje się 

 

nie znajduje się 

 

w bazie podmiotów VAT, prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na 

podstawie art. 96b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług 

 
7. Oświadczam (-y), że akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru oferty do 

podpisania umowy na warunkach zawartych w Zapytaniu ofertowym w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

 
8. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam (-y), że załączone do oferty dokumenty opisują stan 

prawny i faktyczny, aktualny na dzień składania ofert. 

 

9. Wszelką korespondencję w postępowaniu należy składać pocztą elektroniczną pod adresem 

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

10. Przedstawiciel Wykonawcy upoważniony do kontaktów w sprawie: 



 

………...............................................................................…………………….……….............. tel. 

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

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

 
 

11. Załączniki do oferty wymagane w Zapytaniu ofertowym, tj. : 

 
1)   ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
2)   ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
3)   ………………………………………………………………………………………………………….… 

 
4)   ………………………………………………………………………………………………………….… 

 
5)   ………………………………………………………………………………………………………….… 

 
6)   ………………………………………………………………………………………………………….… 

 
7)   ………………………………………………………………………………………………………….… 
 

 

 

 

 

 

.................................................. 
/data/ 

...................................................................................... 
/podpis Wykonawcy/ 



ZO/  1   /2022 - załącznik nr 3 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane w postępowaniu nr ZO /    1    /2022 prowadzonym w celu udzielenia zamówienia publicznego na 

wykonanie zadanie : 

,,Remont budynku zaplecza kortów tenisowych” 

 

 
Nazwa wykonawcy: ................................................................................................................................... 
 

Adres: ..................................................................................................................................................... 
 

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

 

Oświadczam, że Wykonawca dokonał wizji lokalu objętego zamówieniem w postępowaniu nr  

ZO/       /2021 prowadzonym w celu udzielenia zamówienia na wykonanie zadania „Remont budynku zaplecza kortów 

tenisowych”, wskutek czego znane są Wykonawcy wszystkie uwarunkowania przedmiotu zamówienia, w 

szczególności mające wpływ na prawidłową kalkulację ceny oferty. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………. 
/data/ 

………………………………………. 
/podpis Wykonawcy/ 

 

 

 

Potwierdzam dokonanie wizji: 

 

 

 

........................................................... 
/podpis Zamawiającego/ 



Postępowanie nr ZO /  1   /2022 - załącznik nr 4 

 
 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane w postępowaniu nr ZO/   1  /2022 prowadzonym w celu udzielenia zamówienia publicznego na 

wykonanie zadania: 

 
,,Remont budynku zaplecza kortów tenisowych’’ 

 

 

 

 

 

Nazwa wykonawcy: ................................................................................................................................... 
 

Adres: ..................................................................................................................................................... 
 

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

 

Oświadczam, świadomy odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1950 

z późn. zm.), że Wykonawca: 

1) posiada wymagane uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem 

zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, 

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4) nie znajduje się w likwidacji i nie ogłoszono upadłości. 
 

 

 

 

 

 

………………………………………. 
/data/ 

………………………………………. 
/podpis Wykonawcy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Postępowanie nr ZO/    1   /2022 -  załącznik nr  5 

 

 

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH  

  

 

 

 

nazwa Wykonawcy miejscowość, data 

 

 

Wykaz robót budowlanych wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów 

określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz dowodów na ich 

wykonanie 

 

  Całkowita  
Podmiot, na rzecz,   

wartość Okres realizacji  
Nazwa/ opis usługi którego usługa została  

usługi    
wykonana   

brutto 

 

     

      

      

 
Do wykazu załącza się dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały  
wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy  zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone.    

 



 
 

 

  

 

 

 
 
 


