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Załącznik nr 1 

Wzór formularza ofertowego 

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres w zależności 

Od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

w imieniu którego działa: 

……………………………………….. 

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa 

do reprezentacji) 

 

Gmina Rybno 

ul. Długa 20 

96-514 Rybno 

 

OFERTA   

 

Odpowiadając na zaproszenie z dnia 01.09.2020 r. nr 041.11.2018 do złożenia oferty na 

wykonanie nadzoru inwestorskiego nad wymianą urządzeń grzewczych oraz dostawą 

i montażem odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych 

 i publicznych na terenie gminy Rybno:  

 

wyrażam gotowość wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami wynikającymi 

z zaproszenia i wzoru umowy, za kwotę w wysokości: 

 

Stawka podatku VAT ………………. % 

Cena netto:……………………………PLN 

Cena brutto: …………………………..PLN 

 

Cena brutto (słownie): …………………………………………………….. 

 

Oświadczam, że posiadam  kompetencje/uprawnienia do prowadzenia działalności objętej 

przedmiotem zamówienia oraz  wymagane doświadczenie, tj. wykonałem 

 co najmniej jedną usługę w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad dostawą 

 / robotami budowlanymi, których wartość wynosiła co najmniej 200 000,00 PLN brutto, 

obejmującymi wymianę urządzeń grzewczych lub montaż odnawialnych źródeł energii, 

wykonaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.  

 

Wykaz wykonanych usług  

Lp

. 

Nazwa i adres 

Zamawiające

go 

Wartość 

usługi 

Nazwa i adres 

Wykonawcy 

Data 

wykonania 

usługi (dzień/ 

miesiąc/ rok) 

Opis usługi  

(należy wskazać 

przedmiot mając na 

uwadze treść warunku) 
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Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane  w art. 13 lub 

art.14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

 w postępowaniach2 pn.: Wykonanie nadzoru inwestorskiego nad wymianą urządzeń 

grzewczych oraz dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych i 

publicznych na terenie gminy Rybno 

 

 

 

 

DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY 

 

 

……………………dnia……………… 

(miejscowość, data) 
 

 

…………………………………… 

(podpis wykonawcy osoby upoważnionej do 
reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

Załączniki: 

1.odpis z CEiDG/KRS 

2. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie w.w. usługi 

 

 

 
1
  Rozporządzenie 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 L119 z 04.05.2016, str.1) 

2
  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 

jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do 

art.13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa ( usunięcie treści 

oświadczenia np. poprzez jego wykreślenie) 


