
Załącznik nr 2 do ZO 
 

………………………………………………. 
czytelna pieczęć Wykonawcy 

 

Formularz oferty 
Imię i nazwisko / Firma Wykonawcy1 : 
…………………………….……………..…………….……………………………………………..................................... 
Adres siedziby: 
.......................................................................................................................................................... 
NIP: …………………………..…………………  REGON:  …………………….……………………………………………..   
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w związku z prowadzonym przez 
Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn.: „Wykonanie remontu 
tratw dla ptaków znajdujących się na zbiornikach wodnych utrzymywanych przez Zarząd 
Zieleni m.st. Warszawy.” znak sprawy: 75/WZP/2022 oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie 
z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym (ZO) za 
cenę nie wyższą niż: …………………zł (słownie:.........................................................................) 
 
Zakres prac i ceny jednostkowe: 

L.p. Rodzaj i zakres prac Ilość 
Cena jedn. 

netto Wartość netto 
Stawka 

VAT Wartość brutto 

1. Remont tratwy: x  x   x  x  x  

1.1. 
Przegląd stanu 
technicznego tratwy 55     

1.2. Wymiana pokrycia daszka  10     

1.3. Wymiana całego daszka  5     

1.4. Naprawa podestu 5     

1.5. 
Wymiana linki 
zakotwiczającej tratwę 20     

1.6. Wymiana obciążnika  10     

1.7. 
Wymiana pływaków 
(styrodur lub rura PCV) 10     

2. 
Usunięcie tratwy ze 
zbiornika:  x  x   x  x  x  

2.1. 

Usunięcie tratwy ze 
zbiornika wraz z wywozem     
i utylizacją 15     

2.2. 

Usunięcie tratwy ze 
zbiornika, oczyszczenie           
i przewiezienie do 
magazynu 15     

   Razem  X  
 
 

 
* Należy zaznaczyć właściwe 
1 W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać 
nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wykonawców. 



 

 

 
Wybór naszej oferty będzie/nie będzie2 prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp (w sytuacji, gdy wybór oferty 
prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego należy wskazać nazwę (rodzaj) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku). 
Jednocześnie: 
1) Oświadczamy, że jesteśmy: mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim 

przedsiębiorstwem3. 
2) Zapoznaliśmy się ze ZO, w tym z jej wszystkimi załącznikami, uznając się za związanych 

określonymi w nich postanowieniami. 
3) Zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach 

określonych w ZO oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do ZO, w miejscu  
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

4) Oświadczamy, iż na stronach nr ……………………………….. niniejszej oferty znajdują się 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. W załączeniu przedkładamy wyjaśnienia, poprzez które, zgodnie  
z wymogami art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, wykazujemy, iż informacje zawarte na wyżej 
określonych stronach stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.* 

5) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub w art. 14 
RODO4 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielnie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu5. 

6) Oświadczamy, że pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
niniejszego zamówienia jest*:  

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

Nazwa podmiotu (w przypadku osoby fizycznej –  imię i nazwisko)  
 oraz adres do korespondencji  

7) Przedstawiamy poniżej dane kontaktowe, poprzez które należy porozumiewać się sprawach 
dotyczących przedmiotowego postępowania: 
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………… 
Tel.: ………………………….…..……………………………………………………………………. 
E-mail: ……………………………………………………….…………………………………….... 
 

 
2 Niewłaściwe skreślić . 
3 Informacje te wymagane są wyłącznie do celów statystycznych. Niewłaściwe należy skreślić. 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.  
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.  
Średnie przedsiębiorstwa: 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.   
4 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) 
5 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 



 

 

 
8) Przedmiot zamówienia wykonamy przy pomocy następujących podwykonawców:  

1. w zakresie: ……………………………………………….... podwykonawcą będzie ……………………….. 
(firma podwykonawcy) 

2. w zakresie: …………………………………………………… podwykonawcą będzie ……………………….. 
(firma podwykonawcy) 

9) Oferta wraz z załącznikami zawiera łącznie ……….. ponumerowanych stron.  
10) W skład oferty wchodzą następujące dokumenty i oświadczenia: 

1. Pełnomocnictwo*, 
2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego*, 
3. Wyjaśnienia uzasadniające, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*. 
 

 
 
 
        ……......................., dnia ............................ 

............................................................................... 
 (podpis) 

*Niepotrzebne skreślić. 


