
 

 

 

Załącznik Nr 1 

______________________ 
     (pieczęć  Wykonawcy) 

 

RGK.7021.1.10.2022 

 

Formularz ofertowy 

 

OFERTA 

 

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na 

„Dostawę kruszywa drogowego z przeznaczeniem na remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie 

Gminy Rybno” w ilości 500 ton, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w 

wysokości: 

cena brutto:  .......................................................... zł,  

słownie:  ........................................................................................................................................zł 

w tym  podatek VAT ................................ zł ( ............% ) 

1. Termin realizacji zamówienia:  31.08.2022 r. 

2. Termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do 

Zamawiającego. 

3. Oświadczamy, iż posiadamy uprawnienia do  wykonywania  działalności objętej  przedmiotem  

zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym  realizację 

zamówienia. 

4. Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej  

wykonanie zamówienia. 

5. Oświadczamy, że zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty warunki akceptujemy                            i 

zobowiązujemy się, w przypadku uznania przez Zamawiającego naszej oferty za 

najkorzystniejszą,  do zawarcia  umowy w miejscu i terminie wskazanym przez  Zamawiającego 

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 oraz /lub art.14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu.                         

Do oferty załączam: 

1. Kserokopię aktualnego odpisu KRS lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, 

2. Oświadczenie o podatku VAT  

3. …………………………………………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………….......................................... 

 

 

Dane kontaktowe do osoby upoważnionej do kontaktu w zamawiającym: 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

    _____________________                                                ________________________________ 
             miejscowość                                                                         (data, podpis i pieczęć  Wykonawcy ) 

 



 

Załącznik Nr 2 

 

______________________ 
     (pieczęć  Wykonawcy) 

 

RGK.7021.1.10.2022 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

Ja niżej podpisany/a ............................................................................................................................... 
                     (imię i nazwisko) 

 

prowadzący/a działalność gospodarczą pod nazwą ............................................................................... 

 

................................................................................................................................................................ 
            (nazwa przedsiębiorstwa) 

 

z siedzibą ............................................................................................................................................... 

      (dokładny adres) 

 

NIP ...........................................................oświadczam, iż nie jestem / jestem* płatnikiem podatku 

VAT  i zobowiązuję się do przeznaczenia całej kwoty uzyskanej w wyniku zwrotu zapłaconego 

podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

 

 

 

        

 

    _____________________                                                ________________________________ 
             miejscowość                                                                         (data, podpis i pieczęć  Wykonawcy ) 

 

 

 

 

 

 

 
*niepotrzebne skreślić 
 

 

                                          

 


