Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
Gmina Poświętne
Ul. Akacjowa 4
26-315 Poświętne

FORMULARZ OFERTOWY
o zamówienie publiczne o wartości do 30 000 EURO
1. Dane dotyczące Wykonawcy (może być pieczęć firmy)

Nazwa …………………………………………………………………………………………...
Siedziba …………………………………………………………………………………………
Nr telefonu/faks………………………………………………………………………………….
Nr NIP …………………………………………………………………………………………..
e-mail …………………………………………………………………………………………...

2. Dane dotyczące Zamawiającego
Gmina Poświętne z siedzibą w Urzędzie Gminy w Poświętnem. Ul. Akacjowa 4, 26-315
Poświętne, tel./faks (044) 7564034, NIP 768-17-35-515
3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu pod budowę Otwartej Strefy Aktywnej
(OSA) składającej się z siłowni plenerowej oraz strefy relaksu w miejscowości Ponikła.
4. Zobowiązania Wykonawcy i oświadczenia:
4.1. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zobowiązuję się wykonać przedmiot
zamówienia zgodnie z Zapytaniem ofertowym oraz Projektem Zagospodarowania Terenu i
Przedmiarem robót stanowiącymi załączniki do Zapytania ofertowego.
4.2. Wartość realizacji zamówienia:

Część 1 – przygotowanie terenu pod budowę Otwartej Strefy Aktywnej
• Kwota netto …………………………………….. PLN
• Podatek VAT ………% …………………………………. PLN
• Kwota brutto ……………………………………………... PLN
(słownie: …………………………………………………………………………zł brutto)

Część 2 – dostawa i montaż elementów wyposażenia i małej architektury
• Kwota netto …………………………………….. PLN
• Podatek VAT ………% …………………………………. PLN
• Kwota brutto ……………………………………………... PLN
(słownie: …………………………………………………………………………zł brutto)

4.3. Oświadczam, że:
✓ posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
✓ posiadam wiedzę i doświadczenie
✓ dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia
✓ znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
4.4. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego zawierającego warunki
wyboru zamówienia oraz wzorem umowy i nie zgłaszam do nich zastrzeżeń.
4.5. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w całości w terminie podanym w zapytaniu ofertowym.
4.6. Przyjmuję termin płatności 30 dni licząc od daty złożenia prawidłowo wystawionej
faktury/rachunku wraz z podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym usługi.
4.7. Oświadczam, że wypełniłem 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 publicznego w niniejszym
postępowaniu.2

5. Załącznik do Formularza ofertowego:
Załącznik nr 1 - Kosztorys ofertowy na część 1*
Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy na część 2*

Data ……………………………

1

………..……………………………………...
( imię i nazwisko wykonawcy, pieczęć )

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).
2
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).

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

KOSZTORYS OFERTOWY – CZĘŚĆ 1
Część 1 – przygotowanie terenu pod budowę Otwartej Strefy Aktywnej
w ramach zadania pn.
„Budowa wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Ponikła”

L.p.

Opis pozycji

Ilość

Jednostka

1

Przygotowanie terenu (wyrównanie
terenu poprzez zdjęcie wierzchniej
warstwy urodzajnej, wymianę
gruntu, obsianie trawą)

334

m2

2

Zieleń (tawuła japońska biała wys.
30-60cm) – nasadzenia

43

szt.

3

Boisko do gry - nawierzchnia
trawiasta (wyrównanie terenu
poprzez zdjęcie wierzchniej
warstwy urodzajnej, wymianę
gruntu, obsianie trawą)

375

m2

4

Ułożenie kostki betonowej
barwionej gr. 8 cm

6

m2

Cena
jednostkowa
netto
[zł]

Podatek
VAT

Cena brutto

[zł]

[zł]

Łączna wartość całkowita brutto
części 1

Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego

KOSZTORYS OFERTOWY – CZĘŚĆ 2
Część 2 – dostawa i montaż elementów wyposażenia i małej architektury
w ramach zadania p.n.
„Budowa wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Ponikła”

L.p.

Opis pozycji

Ilość

Jednostka

1

Biegacz

1

szt.

2

Orbitrek

1

szt.

3

Wyciąg Górny

1

szt.

4

Wioślarz

1

szt.

5

Prasa Ręczna

1

szt.

6

Narciarz

1

szt.

7

Tablica z regulaminem

2

szt.

8

Bramki na boisko

2

szt.

9

Huśtawka wahadłowa podwójna

1

szt.

10

Bujak

2

szt.

Stolik do gry w szachy i chińczyka z 4
siedziskami lub dwiema ławkami

1

szt.

Ławka parkowa z rur stalowych z
drewnianym oparciem o dł. ok 195 cm

8

szt.

Kosz stalowy na śmieci z daszkiem
pojemność 35 -50 l

4

szt.

Stojak na rowery 7 stanowiskowy
ocynkowany mocowany do podłoża

1

szt.

11

12

13

Cena
jednostkowa
netto
[zł]

Podatek
VAT

Cena brutto

[zł]

[zł]

14

Łączna wartość całkowita brutto
części 2

