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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 

Nazwa i adres Zamawiającego:  

GMINA MIĘDZYLESIE 

Plac Wolności 1 

57-530 Międzylesie 

tel. 074 8 126 327, 347, 374 

fax. 074 8 126 126  

e-mail: urzad@miedzylesie.pl 

strona internetowa: www.miedzylesie.pl  

Dane dotyczące Wykonawcy: 

 

Nazwa firmy 

 

Siedziba firmy  

Adres mail  

Nr tel./fax.  

Nr NIP:  

Nr REGON:  

Nazwa banku  i 

nr konta 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zadanie: „Pozyskanie i zrywka drewna w miejscowości Jodłów – 

dz. nr 3/6, 3/5, 21, 24”, składam niniejszą ofertę o treści: 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zaproszeniu oraz projekcie umowy – za 

ryczałtowe wynagrodzenie kwotę za 1 m3 pozyskanego i zerwanego drewna: 

 

     „brutto” ……............………………zł za 1 m3 pozyskanego i zerwanego drewna. 

(słownie „brutto”:……………………………………………………..……………………………..) 

 

Oświadczamy, że podana cena brutto zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi 

Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

 

2. Oświadczam, że: 

1) Zapoznałem/łam się  opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

2) Zdobyłam/łem konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania 

       i złożenia oferty.  

3) Załączony do zaproszenia zał. nr 2 – projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany  i zobowiązuję 

się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu  i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 09.12.2022 r. 

4. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami. 

5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

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) - wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
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lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

6. Do kontaktów związanych z uzgodnieniami dotyczącymi zawarcia umowy upoważniam  
 

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

 

..............................., dnia ............................                              

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

Podpis osoby uprawnionej do 

reprezentacji Wykonawcy 

 


