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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ – FORMULARZ OFERTY 

     

 

pieczęć Wykonawcy 

 

PGE Ekoserwis S.A. 

50-222 Wrocław, Pl. Staszica 30 

KRS: 0000879423, NIP: 897-10-06-564 

Nr rejestrowy BDO: 000000725 

Adres do korespondencji:  

PGE Ekoserwis S.A.  

44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 119A  

OFERTA  

I. OFERTĘ składa: 

 Nazwa i adres Wykonawcy/ów, KRS, NIP, REGON 

Wykonawca1  

Osobą uprawnioną do 
reprezentacji jest/są   

 
II. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM (w sprawie niniejszej 

Oferty) 

 

Imię i nazwisko:  

Firma:  

Telefon:  

e-mail:  

 
III. OFERTA WYKONAWCY 

1. My, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie 

pkt 5.1.1. SWZ, oraz spełniamy warunki udziału w postępowaniu2 tj.: 

a) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

b) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonych czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

                                                      
1 W przypadku konsorcjum należy wpisać wszystkich wykonawców oraz wskazać lidera. Dotyczy także Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o zamówienie. 
2 W przypadku gdy oferta podpisywana będzie przez pełnomocnika, jego pełnomocnictwo powinno obejmować składanie 
oświadczeń w zakresie braku podstaw do wykluczenia. 



Strona 2 z 3 

 
SWZ na „Zakup usługi sprzętowej. Urobienie i załadunek mieszaniny popiołowo – żużlowej kwatera EC Czechnica” 
Nr postępowania: 2022/PN/65 

 

 

c) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 
 

2. Oferujemy, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ, wykonanie przedmiotu 

zamówienia tj.: „Zakup usługi sprzętowej. Urobienie i załadunek mieszaniny popiołowo – 

żużlowej kwatera EC Czechnica ”, Nr postępowania 2022/PN/65, za cenę: 

Przedmiot  
Zamówienia zgodnie z zakresem prac 

Cena 
jednostkowa 

netto 
(zł) / Mg 

Podatek VAT 
(%) 

 

 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

(zł) / Mg 
 

Zakup usługi sprzętowej. Urobienie i załadunek mieszaniny 
popiołowo – żużlowej kwatera EC Czechnica 

   

Słownie netto: ………………………………………………………………………………………………………………. złotych; 

Słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………………………… złotych 

3. Zapoznaliśmy się i w pełni akceptujemy treść SWZ, (w tym Wzoru Umowy), treść wyjaśnień 

i modyfikacji SWZ wraz ze wszystkimi załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń a w 

przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy, zgodnie ze wzorem 

załączonym do SWZ.  

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla 

Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz w Dobrych praktykach zakupowych. W 

przypadku wyboru naszej Oferty ostatecznej zapewniamy, że my, nasi pracownicy, 

współpracownicy, osoby, przy pomocy, których będziemy świadczyć usługi/dostawy/roboty 

budowlane3 lub podwykonawcy będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących 

przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów. 

5. Podane w Ofercie elementy ceny obejmują przedmiot i zakres Zamówienia zgodnie z 

zasadami i warunkami określonymi w SWZ, a także uwzględniają wszystkie składniki 

związane z realizacją przedmiotu Zamówienia wpływające na wysokość ceny. 

6. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy4 czynnym podatnikiem VAT/ jesteśmy w trakcie 

rejestracji jako płatnik podatku VAT i załączamy do oferty kopię deklaracji VAT-R5 

/posiadamy nr identyfikacji podatkowej VAT UE6:……….  

7. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy7mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 

przedsiębiorstwem. 

8. Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty i wykonania zamówienia. 

9. Oświadczamy, że przy realizacji zamówienia nie będziemy korzystać z  podwykonawców / 

Oświadczamy, że realizację niżej wymienionych części zamówienia powierzymy 

podwykonawcom8: 

                                                      
3 Niewłaściwe skreślić 
4 Niewłaściwe skreślić 
5 Wybrać jeżeli ma zastosowanie i należy załączyć wymagane dokumenty lub skreślić, jeżeli nie ma zastosowania - dotyczy podmiotów 

mających zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie RP 
6 Dotyczy podmiotów zagranicznych z terenu UE 
7 Niewłaściwe skreślić 
8 Niewłaściwe skreślić 
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Lp. 
Podwykonawca / 

(Nazwa, adres) 
Przedmiot i zakres [%] podwykonawstwa 

…. ……. …….. 

 

10. Uważamy się za związanych niniejszą Ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania 

Ofert. 

11. Oświadczamy, iż akceptujemy termin realizacji Zamówienia wskazany przez Zamawiającego 

w SWZ. 

12. Oświadczamy, iż zachowamy poufność danych uzyskanych w toku postępowania 

zakupowego. 

13. Oświadczamy, że informacje zawarte na stronach …………….. Oferty stanowią informacje 

wyłącznie do użytku Zamawiającego. 

14. Oświadczamy, że niedoszacowanie, pominięcie lub brak należytego rozpoznania przez nas 
zakresu przedmiotu Zamówienia nie jest podstawą do żądania zmiany ceny. 

15. Oświadczamy, iż akceptujemy termin płatności: do 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

16. Zapoznaliśmy się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym z 
Rozporządzenia 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 (dalej 
„Rozporządzenie”), znajdującym się na stronie internetowej: 
https://pgeekoserwis.pl/pl/polityka-danych/informacja-o-przetwarzaniu-danych.html. 

17. Zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z 

obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów Rozporządzenia 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”, mających zastosowanie i 

chroniło prawa osób, których dane dotyczą,  

18. Znane są nam wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie 

danych osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, które zobowiązany jest 

wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych,  

19. Dopełniliśmy wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane przekazujemy oraz 

w stosunku do Zamawiającego wynikających z przepisów o  ochronie danych osobowych i 

przepisów RODO.  

20. Przekazywane przez nas dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w  celach 

związanych z prowadzonym postępowaniem niepublicznym nr 2022/PN/65 

21. Do niniejszej oferty są dołączone następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 - ………… 
 
.............................., dn. .........................                    ............................................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 

 

 


