
Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:  

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku 

ul. Leśna 22 

37 – 300 Leżajsk 
 

 

NAZWAWYKONAWCY:....................................................................................................................... 

ADRES/SIEDZIBA WYKONAWCY: ................................................................................................... 

TEL. ...................................................................... FAX. ......................................................................... 

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: ............................................................................................ 

NR REGON: .......................................................... NR NIP: ................................................................. 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe składamy ofertę na „Wykonanie koncepcji projektowej 

nadbudowy budynku Oddziału Psychiatrycznego” Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Leżajsku 

 
1. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiot zamówienia zgodnie z opisem, wszystkimi opłatami 

koniecznymi do zakończenia realizacji zamówienia w cenie brutto …….…………….. zł. 

 

2. Spełnimy wszystkie warunki zamówienia do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na ww. usługę. 

3. Zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty. 

4. Oświadczamy, że wykonaliśmy nw. usługi w zakresie spełnienia warunku udziału: 

Lp. 

Zakres realizowanej usługi 
Powierzchnia 

użytkowa 
Data wykonania Odbiorca 

(nazwa, adres, 

o ile znany tel.) 
 

 
początek 

(data) 

zakończenie 

(data) 

1      

2      

…      

UWAGA – do niniejszego wykazu należy dołączyć dowody (referencje) potwierdzające, że usługi 

te zostały wykonane w sposób należyty.  

5. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do należytego wykonania 

przedmiotu zamówienia, dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz pracownikami 

zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej 

i finansowej zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

6. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami  współczesnej wiedzy 

technicznej, obowiązującymi normami, aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi. 

7. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane prawem uprawnienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 



8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni, licząc od upływu 

terminu składania ofert. 

9. Oświadczamy, że postanowienia zawarte we wzorze umowy (Załącznik nr 2) oraz ewentualne 

zmiany zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 

do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
1
 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

11. W przypadku wyboru naszej oferty poniżej podajemy niezbędne informacje potrzebne 

do sporządzenia umowy: 

1) imię i nazwisko osoby, która będzie podpisywać umowę w imieniu Wykonawcy:……...………. 

2) imię i nazwisko osoby, do kontaktu z Zamawiającym ………………………….…………….. 

a) telefon:……………………………………… 

b) email:……………………………………….. 

3) wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy: ……………..……...… 

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

 

 
Miejsce i data .............................................. 

 

 

 
 

 

 ................................................................. 

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

lub czytelny podpis osób uprawnionych 

                                                           
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 L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

* 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. przez jego wykreślenie). 

 


