
 

 

 
           Załącznik nr 1 do zapytania cenowego 

Zamawiający 

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 

41-303 Dąbrowa Górnicza  

ul. Tysiąclecia 20 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Ja/my* niżej podpisani: 

 

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

( imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji) 

 

działając w imieniu i na rzecz: 

 

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

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

(pełna nazwa Wykonawcy  /Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia) 

 

Adres: …......................................................................................................................................... 

Kraj 

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

Regon 

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

NIP 

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

TELEFON 

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

Adres e-mail 

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

(na który Zamawiający ma przesłać korespondencję) 

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: 

Zadanie nr 1 (VIMEC E10) - „Bieżąca konserwacja urządzeń pod nadzorem UDT w budynku przy 

ul. Wyszyńskiego 1 w Dąbrowie Górniczej z dyżurami w obiekcie administrowanym przez MZBM”* 

i /lub 

Zadanie nr 2 (VIP-11) - „Bieżąca konserwacja urządzeń pod nadzorem UDT w budynku przy 

ul. Strzemieszyckiej 375 w Dąbrowie Górniczej z dyżurami w obiekcie administrowanym przez 



 

 

MZBM”* 

*niepotrzebne skreślić 

 

1.Składamy ofertę na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zapytaniu cenowym, na 

następujących warunkach: 

1.1.Zadanie nr 1 

1) Konserwacja dźwigu: 

12 m-cy x …………. zł/netto/m-c =………………zł netto + VAT …..% = ……………….zł brutto 

2) Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej i stanu izolacji w terminach wymaganych przez 

UDT: 

1 x …………….... zł netto + VAT .…% = ………….….zł brutto 

RAZEM: 1) + 2) = ………………..…zł netto + ……….……. zł netto + VAT…% = ………..… zł brutto 

 

1.2. Zadanie nr 2 

1) Konserwacja dźwigu: 

12 m-cy x ……………….. zł/netto/m-c =………………….zł netto + VAT ……% = ……………………zł brutto 

2) Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej i stanu izolacji w terminach wymaganych przez 

UDT: 

1 x……………..... zł netto + VAT ……% = …………………..zł brutto 

RAZEM: 1) + 2) = ………………………….zł netto +…………………… zł netto + VAT …%=………… zł 

brutto 

 

L.p Adres urządzenia dźwigowego Nr UDT dźwigu Ilość przystanków 

1 Wyszyńskiego 1 3005000305 4 

2 Strzemieszycka 375 3005000054 2 

 

1.2. Termin realizacji zadania dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2: 01.01.-31.12.2022r. 

 

1.3. Udzielam gwarancji na wykonane roboty związane z przedmiotem zamówienia na okres ………. 

(minimum 12 m-cy). 

 

2.Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania 

i złożenia niniejszej oferty. 

3. Oświadczam(y), że:  

- wykonam zadanie siłami własnymi 

- przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy ( ów)*: 

 

 *niepotrzebne skreślić 



 

 

L.p. Zakres zlecony Podwykonawcy Firma Podwykonawca 

 

   

 

 

4.Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) /RODO/ wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

 

5.Oświadczam, że:  

 -wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego¹  

 -wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego²  

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył …………………………………………............ objętych 

przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła …………………³ 

złotych. Stawka podatku VAT………₄ 

- w wypadku wyboru opcji ¹ opcję ² przekreślić 

- w wypadku wyboru opcji ² opcję ¹ przekreślić. 

Wpisać nazwę / rodzaj / towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 

powstania obowiązku podatkowego. 

³Wpisać wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty 

podatku. 

₄.wpisać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 

 

 

 

…....................................dnia …............. 2021r    ...................................................................... 

       Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do   

       reprezentowania wykonawcy lub    

       upoważnionej do występowania w jego imieniu 

 

** 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 Wykonawca nie składa oświadczenia (usuniecie treści oświadczenia następuje np. 

poprzez jego wykreślenie). 

 

 



 

 

 

 

     

 

 

 

     


