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Znak sprawy: CL.002.88.4560.2020.EO 

 Załącznik nr 5 do SIWZ 

(Załącznik nr 3 do Projektu umowy) 

 

 

 

                                                                              ....................................  dnia.............................. 

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

Pieczęć firmowa 

 

FORMULARZ   OFERTOWY 
 

WYKONAWCA (nazwa firmy):............................................................................................................... 

 

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

 

Adres  Wykonawcy..................................................................................................................................... 

 

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

 

kontakt: tel. (…….)..................................................,   faks:(…….).......................................................,  

 

adres e-mail: ..............................................................................................................................................   

 

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

 
 

ZAMAWIAJĄCY:    

WARS S.A. w Warszawie,  ul. Chłopickiego 53, 04-275 Warszawa  

NIP:  525-000-02-22, tel. (22) 610 48 94 

 

Niniejszym  oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 

 

 

Wartość przedmiotu zamówienia netto:  ............................................................................................zł 

 

 

(słownie złotych  : .....................................................................................................................................) 

 

 

Wartość przedmiotu zamówienia brutto: ............................................................................................zł 

 

 

(słownie złotych  : .....................................................................................................................................) 

 

 

 
Oświadczam, że:*  

 

a) jestem/jesteśmy uprawniony/uprawnieni do występowania w obrocie gospodarczym, zgodnie 

z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, 

b) dysponuję/dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz potencjałem technicznym, 

a także osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, 

c) znajduję się/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 
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d) nie podlegam/nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,  

z przyczyn o których mowa w SIWZ, 

e) zapoznałem się/zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w niniejszej specyfikacji  

i akceptuję/akceptujemy zawarte w niej postanowienia,  

f) uzyskałem/uzyskaliśmy wszystkie niezbędne do wykonania zamówienia informacje  

i jestem związany/jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, 

g) oferta nie zostanie przeze mnie/ przez nas odwołana od dnia upływu terminu składania ofert, 

do dnia upływu terminu związania ofertą wskazanego w SIWZ, 

h) w przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się/zobowiązujemy się do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

*niewłaściwe skreślić/ uzupełnić 

 

Oświadczam/Oświadczamy, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane  

w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio  

lub pośrednio pozyskałem, w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

 
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).  

 

 

 

 

 

     ………………………………………………………… 

                                                                       Data,  pieczęć i  czytelny podpis Wykonawcy 

 

 

Oświadczam/ oświadczamy, że wszystkie podane wyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym  

i prawnym. 

 

Osobami upoważnionymi do podpisywania oferty i podejmowania zobowiązań w imieniu  

 

………………………………………………………………………………………………… są: 

 

1. ................................................................................................................................ 

 

2. ................................................................................................................................ 

 

Załącznikami do niniejszego formularza oferty są: 

 

a) dokumenty, o których mowa w SIWZ 

b) potwierdzenie wniesienia wadium  

 

 

 

 

……………………………………………………… 

                                                                       Data,  pieczęć i  czytelny podpis Wykonawcy 

 


