
 
 
 

Załącznik nr  1 do SIWZ 

 

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

/Nazwa i adres wykonawcy/                                                  / miejscowość i data/  

 

Fax: …………………………….………………………….. 

 

Adres e-mail: ……………….……………………………..   

              

FORMULARZ OFERTY (wzór) 

 

Do Zamawiającego: 

Nadleśnictwo Stuposiany 

Stuposiany 1A 

                                                                               38-713 Lutowiska  

 

 

„Utrzymanie zagrody pokazowej i aklimatyzacyjnej w Mucznem od 01.02.2022 do 

30.04.2023 r, Koszenie łąk i uprawa poletek żerowych w 2022 roku” w ramach realizacji 

projektu pn. „Kompleksowa Ochrona Żubra w Polsce”. Zn .spr. 270.1.6.2021  

 

1.  Za wykonanie przedmiotu zamówienia oferujemy następujące wynagrodzenie: 

1)  brutto: _____________________________________________PLN.  

2) w tym VAT:__________________________________________PLN 

3) netto: ______________________________________________PLN 

zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik do oferty 

2. Wynagrodzenie zaoferowane w pkt 1 powyżej obejmuje wszystkie ryzyka i 

koszty związane z realizacją całości usług i uwzględnia cały zakres rzeczowy 

usług. 



 
 
 

3. Informujemy, że wybór oferty nie będzie/będzie*1 prowadzić do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług,  

Rodzaj usługi, których świadczenie będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług (VAT): 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Wartość ww. usług bez kwoty podatku od towarów i usług (VAT) wynosi: 

_________________________________________ PLN. 

4.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, 

w tym także z projektem umowy i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne 

do przygotowania niniejszej oferty. W przypadku wyboru naszej oferty 

zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na 

warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia oraz w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,.  

5.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas 

wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami i 

warunkami określonymi przez zamawiającego w Ogłoszeniu przez okres od 

1.01.2022 do 30.04.2023 lub od rozpoczęcia realizacji umowy 

7. Akceptujemy warunki płatności, zgodnie z wymogami określonymi w projekcie 

umowy tj. przelewem w terminie do 14 dni od daty doręczenia faktury 

8.  Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia 

zamierzamy zlecić następującym podwykonawcom:  

Podwykonawca (firma lub nazwa, 
adres) 

Zakres rzeczowy 
 

  

  



 
 
 

Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na 

zasadach określonych w art. 118 PZP, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

9.  Następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa 

zostało załączone do naszej oferty.  

10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować 
na: e-mail: ______________________________________________________ 

11. W ramach kryterium „Samodzielnej realizacji kluczowych elementów 

zamówienia Wykonawca zobowiązuje się/nie zobowiązuje się* do określonych 

przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(„Obowiązek Samodzielnej Realizacji”). 

  *(niepotrzebne skreślić) ! 

 

Zasady realizacji w/w zobowiązań oraz zasady odpowiedzialności za ich niewykonanie 

zostały opisane w projekcie umowy (stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ). 

12. Oświadczamy, iż realizując zamówienie będziemy stosować przepisy 

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 2016 r. nr. 119 s. 1 – „RODO”).  

13. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 



 
 
 

15. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

 

______________________________________
___  

 
(podpis) 

 

Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności  w formie elektronicznej 
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.   

 

 

 

                                                                                 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
  



 
 
 

                                                                                               Załącznik nr 1a do SWZ nr: .270.1..5.2021,  

 

Kosztorys ofertowy zał. nr ……. do oferty 
 

  

Typ planu J.m. Ilość Stawka Wart. % Wart. 

Grupa czynności /jedn. netto VAT brutto 

1 2 3 4 5 6 7 

Kod typu planu: 

OCHRL 

Nazwa: ochrona lasu             

Kod grupy czynności: 

O-GATUNKZ 

Nazwa: ochrona gatunkowa 

zwierząt 

X X X  X X  X 

ZAGRODA obsługa zagrody żubrów m-c 16         

UPR-POLET uprawa poletek HA 10,00         

KOSZ-ŁK koszenie łąk HA 20,00         

 
Razem wartość formularza       

        

Ogółem wartość oferty netto  ........................................ Podatek VAT .................................. 

brutto............................................ 

Słownie ..................................................................................................................... ..............................................................  

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

Miejscowość oraz data 
 

 
 
 
 

 


