
Formularz ofertowy     - załącznik nr 1 do ogłoszenia 

 

.............................................................  GMINA KROCZYCE 

................................................................    Ul. Batalionów Chłopskich 29 

...................................................................   42-425 Kroczyce  

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

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

O F E R T A 

na: „Wyłapywanie i umieszczanie  w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy 

Kroczyce w latach 2020 - 2021”. 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu dotyczące udziału w postępowaniu, 

którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na: „Wyłapywanie i umieszczanie 

 w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kroczyce w latach 2020 - 2021”, 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi 

w ogłoszeniu o zamówieniu za szacunkową cenę: 

CENA OFERTOWA  _. _ _ _. _ _ _, _ _ PLN brutto 
Słownie złotych:............................................................................................................................ .......... 
………………………………………………………………………………………………… 
Cena zawiera podatek VAT, w wysokości ………%. 
 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia wg cen jednostkowych brutto podanych 
poniżej: 
 
L.p. Opis usługi Jednostka 

miary 
Ilość (przyjęta dla 

celów sporządzenia 
oferty – z 

uwzględnieniem 
krotności) 

Cena 
jednostko
wa brutto 

Wartość 
brutto 

(kol. 4 x 
kol.5) 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Gotowość do podjęcia 
interwencji  
(obowiązki wymienione w § 
1 ust. 3 pkt c) –k) umowy) 

Ryczałt/ 
miesiąc 

12 x 2 lata= 

24 m-ce 
………… zł  …………zł 

2. 

Wyłapywanie, transport  
i umieszczanie oraz 
opłacenie pobytu w 
schronisku   
(obowiązki wymienione w § 
1 ust. 3 pkt a) – b) umowy) 

Ryczałt za 
jednokrotne 
wykonanie 
usługi 

25 szt. x 2 lata = 

50 sztuk 

………… zł …………zł 
 

RAZEM 
 …………zł 

 
UWAGA:  Wartość pozycji „RAZEM” stanowi cenę ofertową.  

 



Oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami realizacji 
zamówienia i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 

2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty 
i wykonania zamówienia, 

3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu 
zamówienia podany przez Zamawiającego, 

4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert, 

5) zamówienie wykonamy samodzielnie/przy udziale podwykonawców1, 
6) oświadczam, że bezdomne zwierzęta umieszczone zostaną w Schronisku 

zlokalizowanym pod adresem: 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

7) oświadczam, że wypełnione zostały obowiązki informacyjne przewidziane 
w art. 13 lub art. 14 RODO2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu3. 

 

Informacje dotyczące Wykonawcy:  

NIP....................................................... 

REGON ………………………………. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

numer telefonu:………………………………………….  

Adres e-mail: ……………………………………………. 

 
....................................... dnia................. 2019 roku 

 

 
 

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

/podpis i pieczęć upoważnionego 
przedstawiciela/ 

 

 

                                                           
1
 Niewłaściwe skreślić 

2  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). 

3 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). 


