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Załącznik nr 1 do SIWZ 

                                              

............................................. 
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)                                                                              

Gmina Lelów 
ul. Szczekocińska 18 

42-235 Lelów 

 

DRUK „OFERTA“ 

Ja/ My, niżej podpisani:  

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

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

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

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/ wykonawców występujących wspólnie*:  

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

 (Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie*) 

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

 (Zarejestrowany adres Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie*) 

Numer telefonu …………………… numer faksu: . ………………… 

adres email:………………………………………………………………………… 

przystępując do prowadzonego przez Gminę Lelów postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na  

„Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych usytuowanych 

w granicach administracyjnych Gminy Lelów” 

składam/y niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia i: 

1. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami zamawiającego, dotyczącymi 

przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Oferuję/emy realizację zamówienia na następujących zasadach: 

cenę jednostkową bez podatku VAT (netto) za sprzedaż jednej MWh    .........................zł  

(słownie:......................................................................................................................................

....................) 

powiększoną o podatek VAT , którego stawka wynosi .......... %,  

tj. wartość VAT w wysokości..................... zł  

(słownie.......................................................................................................................................

.....................)  

to jest łącznie należność za sprzedaż jednej MWh z podatkiem VAT w wysokości 
..................... zł (cena oferty) 

(słownie:......................................................................................................................................

.........................) 
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3. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od 

upływu terminu składania ofert.  

4. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od nr 

........................ do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być 

one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach oferty są 

jawne. 

5. Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców występujących wspólnie**: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

6. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, 

średnim przedsiębiorstwem*. 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro. 

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia 
mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
43 mln euro. 

Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36) 

7. Podajemy adres strony internetowej, na której są dostępne w formie elektronicznej: aktualny odpis z 
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

(wykonawca może załączyć aktualny dokument w wersji papierowej) 

8. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są: 

1) ………………………………………..…. 

2) ....................................... 

3) ………………………………………….. 

4) …………………………………………... 

5) ………………………………………….. 

 

…………............................................  
(data, pieczęć i podpis wykonawcy lub Pełnomocnika)  

 

* niepotrzebne skreślić 
** jeżeli dotyczy 
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Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 RODO1) 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 RODO1) wobec osób 

fizycznych, których dane osobowe pozyskałem bezpośrednio od nich w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

…………............................................  
(data, pieczęć i podpis wykonawcy lub Pełnomocnika)  

______________________________ 

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).  

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje Zamawiającemu danych osobowych innych niż swoich własnych, lub gdy zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 ust. 4 RODO1), Wykonawca nie składa niniejszego 

oświadczenia - usuwa treść niniejszego oświadczenia poprzez jego wykreślenie. 

 

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 14 RODO1) 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, których dane osobowe pozyskałem w sposób inny niż bezpośrednio od nich w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

…………............................................  
(data, pieczęć i podpis wykonawcy lub Pełnomocnika)  

______________________________ 

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).  

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje Zamawiającemu danych osobowych innych niż swoich własnych, lub gdy zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 14 ust. 5 RODO1), Wykonawca nie składa niniejszego 

oświadczenia - usuwa treść niniejszego oświadczenia poprzez jego wykreślenie. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym formularzu ofertowym są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

        …………………….……………………… 

(podpis) 

 

 


