
 
 

Załącznik nr 1 do SWZ 
 

………………………………………………….. 
Nazwa i adres firmy (Wykonawcy) 
 

…………………………………………………… 
(NIP, REGON) 

 

…………………………………………………… 
Adres email 
 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby działalno-
ści kulturalnej Muzeum Historycznego Skierniewic”, 
 
 oferuję/my wykonanie przedmiotowego zamówienia, za cenę: 

 
Oferowana cena netto 

 
Podatek VAT 

 
Oferowana cena brutto 

 
Gwarancja 

 
Termin wykonania 

zamówienia 

    30 dni od daty 
zawarcia umowy  

 
Oświadczam, że: 
 
1.zapoznałem(liśmy) się z SWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz             
przyjmuję(emy) warunki w nich zawarte; 
2. gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SWZ, wyjaśnieniami do SWZ oraz 
wprowadzonymi do niej zmianami; 
3. w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w 
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 
4.uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą w terminie określonym w SWZ; 
5. wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminie określonym w SWZ; 
6. akceptuję(emy) warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy; 
7. oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w załączonych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w 
błąd przy przedstawieniu informacji; 
8.oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się              
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu; 
*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) 



9. zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom, na których zdolnościach Wykonawca nie polega, następujące 
części zamówienia: 
 

Lp. Firma podwykonawcy Część zamówienia / zakres prac wykonywanych 
przez podwykonawcę 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 
10.oświadczamy, że wybór mojej (naszej) oferty: 
a) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie mechanizmu 
podzielonej płatności  w odniesieniu do następujących towarów lub usług: 
 
...……………………………………………..…………………………………………………………………………… 
nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania            
o wartości ……………………………………….. PLN bez kwoty podatku VAT,   
kwota i stawka podatku od towarów lub usług wynosi ………….. PLN, ……%  
 
b)* nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć. 

 
Uwaga: 
Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadził do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (tzw. mechanizm podzielonej płatności)              
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 
 
11. na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) 
wskazuję nazwę i numer postępowania (oznaczenie sprawy) o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
podmiotowe środki dowodowe, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności               
oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 6 – 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy                     
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych             
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, przechowywane przez            
Zamawiającego zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w 
art. 273 ust. 1 ustawy Pzp i potwierdzam ich prawidłowość  i aktualność. 
 
(należy wypełnić, jeżeli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 6-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i 
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, znajdują się w posiadaniu Zamawiającego,                        
w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy 
Pzp) 

 
 

Nazwa postępowania 

Numer postępowania 
(oznaczenie sprawy, do 

której dokumenty zostały 
dołączone) 

Rodzaj oświadczeń lub dokumentów (znajdują-
cych się w posiadaniu zamawiającego). 

 
 
 

  

 
12. Wykonawca jest*: 
a) Mikroprzedsiębiorstwem 
b) Małym przedsiębiorstwem 
c) Średnim przedsiębiorstwem 
d)  Jednoosobowa działalność gospodarcza 



e) Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 
f)  Inny rodzaj 

 
Wykonawca nie jest:: 
g) żadnym z ww. przedsiębiorstw   

 
Uwaga:  
* wybrać odpowiedni rodzaj 

 
Przez Mikroprzedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót 
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Przez Małe przedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót 
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Przez Średnie przedsiębiorstwa rozumie się: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  

 

Wykaz załączników i dokumentów przedstawianych w ofercie przez  Wykonawcę(ów): 
……………..………………….………………. 
……………..………………………….………. 
……………..………………………….………. 
……………..………………………….………. 
……………..………………………….………. 

 
 

……………………………  …….………..………………………………………... 
miejscowość, data    wymagany podpisy zgodny z postanowieniami SWZ  
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