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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ 

Znak sprawy: SA.270.2.8.2022 

Zamawiający: 

Nadleśnictwo Choczewo  

ul. Świerkowa 8 

84-210 Choczewo 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

Nazwa (Firma) Wykonawcy: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Adres siedziby: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Tel. ______________________________________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________ 

NIP - _____________________________ REGON - ________________________________ 

Reprezentowany przez: ________________________________________________________ 

Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą – TAK/NIE* 

* niepotrzebne skreślić 

Działając w imieniu Wykonawcy, w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu przedmiotem 

którego są: „Interwencyjne, odcinkowe remonty dróg leśnych oraz prace z zakresu 

bieżącego utrzymania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Choczewo w roku 2022” po 

zapoznaniu się z wymaganiami określonymi w SWZ składamy poniższą ofertę: 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę (wypełnić odpowiednio dla 

części, na którą Wykonawca składa swoją ofertę): 

Przedmiot 

zamówienia 
Cena oferty  

Wydłużony okres udzielonej 

gwarancji 

1 2 3 

Część 1 - 

interwencyjne 

remonty dróg oraz 

bieżące utrzymanie 

dróg stanowiących 

środki trwałe 

Nadleśnictwa 

 

………………. zł netto 

podatek VAT w wysokości ….. %* 

___ m-cy** 

(9 lub 12 m-cy) 
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Choczewo ………………. zł brutto 

(brutto słownie: 

………………………. 

…………………………………..) 

Część 2 - 

interwencyjne 

remonty dróg oraz 

bieżące utrzymanie 

dróg nie będących 

środkami trwałymi 

Nadleśnictwa 

Choczewo  

 

………………. zł netto 

podatek VAT w wysokości ….. %* 

………………. zł brutto 

(brutto słownie: 

………………………. 

…………………………………..) 

___ m-cy** 

(9 lub 12 m-cy) 

Część 3 -  remonty 

cząstkowe 

nawierzchni 

bitumicznych  

 

………………. zł netto 

podatek VAT w wysokości ….. %* 

………………. zł brutto 

(brutto słownie: 

………………………. 

…………………………………..) 

___ m-cy** 

(9 lub 12 m-cy) 

*określenie właściwej z odpowiednimi przepisami stawki podatku VAT należy do Wykonawcy 

**Wpisać 9 lub 12 miesięcy (jeżeli Wykonawca chce otrzymać dodatkowe punkty w ramach 

kryterium oceny ofert „Wydłużenie okresu gwarancji jakości”). W przypadku braku 

wskazania odpowiednio przedłużonego okresu gwarancji jakości, Zamawiający przyjmie, że 

Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji tj. 6 miesięcy a oferta otrzyma 0 punktów w 

ramach niniejszego kryterium oceny ofert. 

Kwota wynagrodzenia brutto nie obejmuje prac wykonywanych w ramach Opcji. 

 

2. Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać do 30.09.2022 r. (dla części 3) do 

31.12.2022 r. (dla części 1 i 2). 
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3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia  

i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte. 

4. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego 

przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do przez czas wskazany w SWZ. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy, 

określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku 

wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że w złożonej ofercie i cenie uwzględniliśmy pełen zakres prac 

związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz szczegółowo zapoznaliśmy się z 

zakresem robót przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia i składamy ofert 

obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

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 powojuję (-jemy) się na zasadach 

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

postępowaniu: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. Następujące informacje zawarte w mojej (naszej) ofercie stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa: _________________________________________________________ 

Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do mojej 

(naszej) oferty. 

10. Informujemy, że zgodnie z art.224 ustawy PZP – zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.(właściwe 

zakreślić): 

 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego.; 
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 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i usług (w zależności od 

przedmiotu zamówienia): __________________________________________________   

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 

powstania obowiązku  __________________________________________________ 

Wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez 

kwoty podatku: __________________________________________________ 

Wskazanie stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie __________________________________________________ 

11. 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 dyrektywy95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 r. nr. 119 s. 1 –„RODO”). 

12. 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. 

13. Osoba uprawniona ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym: 

Imię i nazwisko, tel.,: _____________________________________________________ 

14. Załączniki do formularza oferty stanowią: 

- załącznik nr ___ - __________________________________ 

- załącznik nr ___ - __________________________________ 

- załącznik nr ___ - __________________________________ 

 

__________________ dnia __________________ 

 

Informacja dla Wykonawcy:  

Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności  

w formie elektronicznej, o której mowa w art. 78(1) KC  

(tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)  

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym  

lub podpisem osobistym 

 


