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SA.270.16.2021 

Załącznik nr 1 do SWZ  

 

 

 
 Zamawiający:  
Skarb Państwa -  
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  
Nadleśnictwo Dukla  
ul. Popardy 44, 38-451 Równe  
 

OFERTA 
Nazwa, adres Wykonawcy/Wykonawców*:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Pełnomocnika*:  
 
Nazwa (firma) ..……......................................................................................................,  

Siedziba…….....................................................................................................................,  

Adres ............................................................................................................................,  

NIP ......................................... REGON ..............................................................,  

Nr telefonu .......................................................................................................,  

Adres do korespondencji ..............................................................................................,  

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

 

OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem, Pełnomocnikiem do 
reprezentowania nas w postępowaniu / reprezentowania nas w postępowaniu i zawarciu 
umowy * jest :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub wykonawcy, którzy w powyższym zakresie ustanowili 
pełnomocnictwo) 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonywanie usług z zakresu 
gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dukla w roku 2022” – przetarg III składamy 
niniejszym ofertę na Pakiet ____ tego zamówienia: 
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1.  Za wykonanie przedmiotu zamówienia w tym Pakiecie oferujemy następujące 
wynagrodzenie brutto: ___________________________________________________________ PLN.  

słownie…………………………………………………………………………..…………………………………………………………

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

2. Wynagrodzenie zaoferowane w pkt 1 powyżej wynika z załączonego kosztorysu 
ofertowego i stanowi sumę wartości całkowitych brutto za poszczególne pozycje (prace) 
tworzące ten Pakiet. 

3. Informujemy, że wybór oferty nie będzie/będzie* prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
usług. 

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług (VAT): 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

Wartość ww. towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego bez 
kwoty podatku od towarów i usług (VAT) wynosi: ______________________________________ PLN. 

Stawka podatku od towaru i usług (VAT), która zgodnie z naszą wiedzą będzie miała 
zastosowanie to ___________% 

4.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, w tym także ze 
wzorem 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, a przed 
zawarciem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w 
specyfikacji warunków zamówienia. 

6.  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: 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

7. Oświadczamy, że następujące usługi stanowiące przedmiot zamówienia wykonają 
poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia1: 

Wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia  
(nazwa/firma, adres) 

Zakres zamówienia, który zostanie wykonany 
przez danego Wykonawcę wspólnie ubiegającego 

się o udzielenie zamówienia 

  

  

  

8.  Następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________. 
Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało 
załączone do naszej oferty.  

9. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na: 

e-mail: ___________________________________________________________________ 

10. 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”).  

11. 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. 

12. Oświadczamy, że Wykonawca jest: 

 mikroprzedsiębiorstwem 

 małym przedsiębiorstwem 

 średnim przedsiębiorstwem 

 dużym przedsiębiorstwem 

                                                           

1  Oświadczenie, zgodnie z art. 117 ust. 4 PZP składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz działający 
w formie spółki cywilnej. 
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 prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą 

 jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej 

 inny rodzaj 

 

13. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

_________________________________________  
 

(podpis) 

 

Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności  
w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej  
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

* - niepotrzebne skreślić  


