
FORMULARZ
.......................................
      ( nazwa  wykonawcy )

.......................................
    ( adres  wykonawcy )

.......................................
Gmina Staszów  

Wydział Organizacyjny

O F E R T A   CENOWA

Dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

30 000 euro.

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: 

Świadczenie  przez  Wykonawcę na rzecz  Zamawiającego  kompleksowej  dostawy paliwa
gazowego  w  postaci  gazu  ziemnego  wysokometanowego  (grupy  E),  polegającej  na
sprzedaży paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji, do instalacji
znajdujących się w obiektach wskazanych przez Zamawiającego  w okresie od 01.01.2021 r.
do 31.12.2021r.

odpowiadając na ogłoszenie o zamo� wieniu w postępowaniu o udzielenie zamo� wienia publicznego

składamy niniejszą ofertę:
· Oferujemy wykonanie przedmiotu zamo� wienia, zgodnie z wymogami  zaproszenia do składania ofert:

wartość netto: …………………………zł

podatek VAT: …………………………zł

wartość brutto: ……………………………………………………………………………………………………………….………… zł

(słownie ……………………………………………………………………………………………………………………..………………… )

wyliczoną zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1a  - dołączonym do oferty.

· Przedmiot zamo� wienia zrealizujemy w terminie okres� lonym w  zaproszenia do składania ofert
· Akceptujemy  warunki  płatnos�ci,  tj.  termin  płatnos�ci  faktury  do  30  dni  od  daty  otrzymania  przez

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
· Os�wiadczamy, z(e zapoznalis�my się z tres�cią zaproszenia do składania ofert  i jej załącznikami i nie wnosimy

do niej  zastrzez(en� .  Zdobylis�my  wszelkie  konieczne  informacje  niezbędne  do  przygotowania  i  złoz(enia
oferty.

· Os�wiadczamy,  z(e  w  przypadku  wybrania  naszej  oferty  jako  najkorzystniejszej  zobowiązujemy  się  do
zawarcia umowy , w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

· Os�wiadczamy, z(e jestes�my związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert.

· Os�wiadczamy, z(e:
· przedmiot zamo� wienia wykonamy samodzielnie,*
· powierzymy podwykonawcom realizację następujących częs�ci zamo� wienia:*

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
częs�c� (zakres) przedmiotu zamo� wienia oraz nazwa (firma) i adres podwykonawcy

· Os�wiadczamy, z(e wypełnilis�my obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony oso� b



fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  wobec  oso� b  fizycznych,  od  kto� rych  dane  osobowe
bezpos�rednio lub pos�rednio pozyskalis�my w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamo� wienia*.
*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 następuje np. poprzez jego wykreślenie)

· Dane Wykonawcy do komunikacji:
Adres e-mail
Imię i nazwisko osoby do kontaktu
Nazwa Firmy
Adres
Nr telefonu

Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną częs�c� oferty są:
· ………………………..
· ………………………..
· ………………………..

............................., dnia ..................... ….………….......................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 
w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)


	Gmina Staszów

