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Dokument składany elektronicznie należy podpisać  kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

(nazwa oraz adres Wykonawcy/Wykonawców a w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie: 
nazwy i adresy wszystkich wspólników lub członków Konsorcjum) 

Kontakt: tel:…………………………., e-mail:....................................................................... 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 130.000 zł netto składam 

niniejszą ofertę na: 

Wykonanie 1 operatu szacunkowego, określającego wartość nieruchomości wydzielonej  

w trybie art.98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( 

tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 za zm.) pod poszerzenie drogi publicznej – drogi 

krajowej, stanowiącej działkę nr 179/29 o pow. 1145 m² w obr. Nowy Konik, gmina 

Halinów. Operat zostanie wykonany w wersji papierowej (2 egz.) i dodatkowo  

w wersji elektronicznej. 

„Przetarg  1 operat szacunkowy Nowy Konik - S.AI.272.2.36.2022” 

za cenę brutto ............................zł 

(słownie: .................................................................................………………………………….) 

Termin realizacji: 14 dni od daty zawarcia umowy. 

 

1. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem o zamówieniu udostępnionym przez 

zamawiającego i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy  

i zobowiązujemy się, do realizacji umowy zgodnie z warunkami umowy. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z terminem wykonania zamówienia i zrealizujemy 

zamówienie w terminie określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu. 

4. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia 

umowy zgodnie z ofertą w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

5. Oświadczam, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie zawartym w 

Ogłoszeniu o zamówieniu. 

6. Oświadczam, że wypełniałem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych 

Pieczęć wykonawcy 

 



S.AI.272.2.36.2022 

 

Dokument składany elektronicznie należy podpisać  kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym 

danych. wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

7. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania 

na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)1. 

 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część ofert są: 

 

1. …………………………….. 

 

2. …………………………….. 

 

podpis i pieczęć Wykonawcy: 

............................, dn. .................................... 

                                                 
1 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w 
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 


