
 

  

Oferta - wzór       - załącznik nr 1 do ogłoszenia 
 
................................................................... 
............................................................... 
................................................................... 
............................................................... 
(nazwa i adres Wykonawcy) 
  
 
Zamawiający: 

Gmina Kroczyce 
 42-425 Kroczyce 
 ul. Batalionów Chłopskich 29 
 

O F E R TA  
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest: „Budowa i utrzymanie sieci 
publicznych punktów dostępu do Internetu w gminie Kroczyce w ramach projektu WiFi4EU”. 

 
Znak sprawy: UG-V.271.1.00005.2020 
 
 Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu składam ofertę na realizację zadania pn.: „Budowa 
i utrzymanie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w gminie Kroczyce w ramach projektu 
WiFi4EU” 
 

1. Całość przedmiotu zamówienia wykonam łącznie za cenę…………....zł brutto (słownie brutto 
……………………………………………………………………) w tym obowiązujący podatek VAT w wysokości 
………..…%. 

2. Szczegółowa kalkulacja cenowa: 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

 

Ilość 

 

Jedn. 

Cena jed-

nostkowa 

netto  

Wartość netto  Wartość brutto 

Dostawa, instalacja i uruchomienie 

publicznej sieci Wi-Fi, tj. instalacja 

lokalnych punktów dostępu bezprze-

wodowego w miejscach publicznych 

wskazanych przez Zamawiającego 
1 kpl.    

Zapewnienie usług serwisowych po-

legających na bieżącym utrzymaniu 

systemu w sprawności, w tym wyko-

nywanie konserwacji i niezbędnych 

napraw w okresie 36 m-cy 

Zapewnienie usługi dostępu do Inter-

netu dla zainstalowanych bezprzewo-

dowych punktów dostępu o przepu-

stowości min. 30 Mb/s 

36 m-c    

 

RAZEM 
 

 

         

3. Na wszystkie wykonane prace i wbudowane materiały udzielam rękojmi  
i gwarancji jakości na okres …………… miesięcy1. 

4. Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.  
5. Oświadczam/my, co następuje: 

                                                 
1 Nie mniej niż 36 miesięcy. Oferta z okresem gwarancji i rękojmi krótszym niż 36 miesięcy podlega odrzuceniu. 



 

  

- uważam/my się za związanego/ych ofertą na okres 30 dni, licząc od dnia w którym upływa 
termin składania ofert. 
- zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz umową o udzielenie dotacji, uzy-
skałem/liśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty, nie wnoszę/my żadnych zastrze-
żeń i zobowiązuję/my się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z postawionymi warunkami; 
- zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego na warunkach wskazanych w ofercie.  
- wykonamy przedmiotowe zamówienie w terminie określonym przez Zamawiającego, 
tj. w terminie do 90 dni od dnia podpisania umowy; 
- oferowany sprzęt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wynikającym 
z Programu WIFI4EU; 
- akceptuję/my warunki płatności oraz gwarancji i serwisowania określone w opisie przedmio-
tu zamówienia; 

6. Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo2. 
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w ce-
lu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu4. 

8. Jednocześnie stwierdzam, iż jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej związanej ze składa-
niem fałszywych zeznań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

 
Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon …………………………………………………………………………………………………. 

Adres e-mail: 

…………………………………………………………………………………………………. 

 …...……..……………………….. 

 (podpis osób upoważnionych do składania  

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
2 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub w/w osobami, a Wykonawcą, polegające 
na:  
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;  
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może  to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych 
osób. 
3  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). 

4 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). 


