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Znak sprawy DUBELT/LTO/53/2022 
        Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

FORMULARZ  OFERTOWY  
 

 
NAZWA WYKONAWCY ____________________________________________________ 
 
Adres wykonawcy ___________________________________________________________ 
 
tel.______________________________ e-mail, fax _________________________________ 

 
NIP _________________________________ REGON _____________________________1 

 
przystępując do udziału w zapytaniu ofertowym na wykonanie zadania pn.: 

 
„Odtworzenie siedlisk dubelta poprzez usunięcie krzewów oraz wyrównanie terenu  

w ostoi Krowie Bagno” 
 

wchodzącego w zakres zadania C.2 będącego częścią projektu „Implementacja Krajowego 
Programu Ochrony Dubelta w Polsce – etap I” (LIFE17 NAT/PL/000015), zwanego dalej 
Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską z Instrumentu Finansowego dla 
Środowiska LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
(nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D), 
 
I. Osoba uprawniona do kontaktu:  
Imię i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Nr faksu  
Adres e-mail  

   
II. Ja (my) niżej podpisany(i) w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, składając ofertę na 

wykonanie zamówienia oświadczam(y), że cena za realizację zamówienia „Odtworzenie 

siedlisk dubelta poprzez usunięcie krzewów oraz wyrównanie terenu w ostoi Krowie 

Bagno” wynosi: 

Cena oferty brutto (z podatkiem VAT): ..................................... zł, 
słownie:.................................................................................................... 

 

Powyższa cena/ceny obejmuje/obejmują wszystkie należności publiczne, w tym kwotę podatku 
VAT, należności związane z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym oraz innymi, 
wymagalnymi na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz obejmuje/obejmują 
wszystkie koszty związane należytą realizacją przedmiotu umowy. 
 
 

III. Oświadczamy, że: 
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1. Nie podlegam/-my wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 Dyrektywy 2014/24/UE oraz nie 

naruszyliśmy obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na 
ubezpieczenie społeczne zgodnie z art. 57 ust. 2 Dyrektywy. 

2. Nie podlegam/-my wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych 
z Zamawiającym opisanych w zapytaniu ofertowym pkt. 3.2. 

3. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na 
podstawie 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 (Dz. U. poz. 835)1 

4. Posiadam/-my wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz spełniam 
warunki udziału dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów oraz w zakresie sytuacji 
ekonomicznej I finansowej. 

5. Dysponuję/my niezbędnym potencjałem technicznym w celu wykonania zamówienia 
publicznego tj.: 

 

Traktor -……………………………………………………….............................................................. 

(wskazać  napęd oraz masę własną)  

 

Frezarka wgłębna  - ……………………………………………………………………………………… 

(wskazać model) 

 
którymi dysponuję/będę dysponował na podstawie: 
 
……………………………………………………………………………………………………………...   

(wskazać podstawę dysponowania, np. własność, najem itp.) 
 
6. Zapoznałem/liśmy się z treścią zapytania i nie wnoszę/wnosimy do niego zastrzeżeń. 
7. Posiadam/-my wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia. 
8. Przedmiotową usługę będę/będziemy wykonać w terminach określonych w Zapytaniu 

ofertowym. 

 
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.   
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9. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na określonych w 
projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu. 
11. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych na 

potrzeby realizacji niniejszego zamówienia oraz w celu kontroli przez uprawnione do tego 
organy w tym wyznaczone dla celów kontroli zgodności z prawem unijnym. 

12. Zamawiający informuje, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż w związku z realizacją 
przedmiotu umowy Wykonawcy nie przysługują żadne prawa i roszczenia względem Komisji 
Europejskiej. 

13. Oświadczam, że podmioty, na których zasoby powołuję się w celu spełnienia warunków 
zdolności technicznej i zawodowej nie podlegają wykluczeniu z tytułu sytuacji określonych w 
pkt 1, 2 i 3 powyżej (dotyczy sytuacji, w której Wykonawca polega na zasobach innych 
podmiotów).  

  Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami, przedstawiając na przykład w 
tym celu stosowne zobowiązanie takich podmiotów. 

14. Składając ofertę w postępowaniu pn. „Odtworzenie siedlisk dubelta poprzez usunięcie 
krzewów oraz wyrównanie terenu w ostoi Krowie Bagno”, 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 oraz, że dane osobowe 
zawarte w ofercie lub przekazane wraz z ofertą pozyskałem w oparciu o przesłanki zawarte w 
art. 6 ust. 1 RODO*;  
 

 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 1 

(1) .............................................................................................................................................. 
(2) .............................................................................................................................................. 
(3) .............................................................................................................................................. 
   
Oferta i załączone do niej dokumenty zostały złożone na .............. kolejno ponumerowanych 
stronach.           
 
 
 
--------------------------------------                                        --------------------------------------------                                   
/miejscowość i data/                                                                      /podpisy upełnomocnionych   
                                                                                                       przedstawicieli wykonawcy/ 
____________________ 
1  odpowiednio wpisać   
* 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). 
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Załącznik nr do Formularza oferty  
(wypełnić tylko jeśli dotyczy) 

 
 
 
--------------------------------------------------------------- 
(nazwa i adres podmiotu oddającego potencjał) 
                                                                    

 
 

WZÓR 
ZOBOWIĄZANIE 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zadania 

 
Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów 
.................................................................................................................................................... 

(określenie zasobu: zdolności techniczne lub zawodowe) 
do dyspozycji Wykonawcy: 
.................................................................................................................................................... 

(nazwa Wykonawcy) 
 
przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: 

„Odtworzenie siedlisk dubelta poprzez usunięcie krzewów oraz wyrównanie terenu w ostoi Krowie 

Bagno” 
 

Oświadczam, iż: 
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 
................................................................................................................................................. 
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 
................................................................................................................................................. 
c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
................................................................................................................................................. 

 
 Oświadczam, iż zrealizuję usługi, do realizacji których wymagane  
są zdolności techniczne lub zawodowe (wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie).  

 
 
................................ dnia ............... 

          
           ----------------------------------------------------------- 

               (podpis podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu) 

 
 

 
 


