
Załącznik Nr 1 do Zapytania 
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FORMULARZ OFERTY 

 

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: 

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

(Imię i nazwisko/pełna nazwa wykonawcy) 

 

z siedzibą w/zamieszkałego w* 

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

(adres zamieszkania/adres siedziby) 

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

(nr telefonu, fax, adres poczty elektronicznej) 

 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.03.2022 roku, składam ofertę w postępowaniu na: 

1. Opracowanie Koncepcji techniczno-technologicznej i ekonomicznej dla: 

Budowa linii i hali do produkcji paliwa alternatywnego RDF z pozostałości po segregacji 

odpadów komunalnych. 

2. Obsługę procesu przygotowania inwestycji wymienionej w pkt.1, w szczególności w obszarze 

ochrony środowiska z uzyskaniem decyzji środowiskowej włącznie, oraz sporządzenie innych 

niezbędnych dokumentów i opracowań właściwych do sporządzenia: 

a) PFU, jeżeli będzie wymagane, 

b) opisu przedmiotu zamówienia na potrzeby SIWZ w postepowaniu zakupowym dla trybu 

projektuj-buduj. 

Planowane miejsce realizacji inwestycji: Działki Nr 47/2 obręb Nr 2 we Włodawie. 

Koncepcja winna uwzględnić w całości opis planowanego przedsięwzięcia zawarty we wniosku 

o dofinansowanie: Edycja2/2021/1144/PolskiLad stanowiącym załącznik do zapytania 

ofertowego. 

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. 

 

Oświadczam, że oferuję realizację zamówienia 

I. za cenę: 

...................................................... zł brutto 

(słownie:...............................................................................................................),  

w tym wartość netto …………………zł oraz podatek VAT w wysokości .................... zł. 

Wartość oferty obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

II. w terminach do: 

a) dla pkt. I.1 zapytania ...... dni od daty zawarcia umowy 

b) dla pkt. I.2 zapytania ...... dni od daty zawarcia umowy 

III. posiadając odpowiednie doświadczenie,  

co dokumentuję załączonymi poświadczeniami od zamawiających o wykonaniu podobnych 

zamówień w ilości ...... szt. 

 

Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do należytego wykonania zamówienia. 

Pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od ostatecznego upływu terminu składania ofert. 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki wynikające z rozporządzenia 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) 

i uzyskałem zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób skierowanych do realizacji zamówienia. 

 

Zobowiązuję się do nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji dotyczących Zamawiającego 

lub przedmiotu zamówienia uzyskanych w związku z realizacją zamówienia. 

 

 

 

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

miejscowość́ i data     podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej 


