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                                                                                                                    Załącznik Nr 1 do WZ 

  
................................................. 
       pieczęć adresowa Wykonawcy 

 
 
 FORMULARZ OFERTOWY   
 
Ja/My, niżej podpisany/-i*: 
 
................................................................................................................................................. 
 
działając w imieniu i na rzecz: 
  
................................................................................................................................................. 

pełna nazwa Wykonawcy 
 

................................................................................................................................................. 
adres siedziby wykonawcy 

 
Nr tel. ..............................; Nr faksu ................................; e-mail ............................................. 
 
REGON ..................................;  NIP ......................................... . 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                  adres do korespondencji  

 
Nr tel. ....................................; Nr faksu ....................................; e-mail ................................... 
 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie  zapraszające do udziału w postępowaniu o udzielenie 

 zamówienia  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

( oznaczenie sprawy:  05/ZPDCEBEA/2020/PN/Sp. z o.o.)  
 

na : 
 

DOSTAWĘ  

BLACHY OCYNKOWANEJ W ARKUSZACH 

dla  

           Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.  

32 – 700  Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 

 

składam/-y* niniejszą ofertę na dostawę przedmiotu zamówienia 

zgodnie z Warunkami Zamówienia. 

 
1. Oferujemy realizację zadania: 
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L.p. Nazwa produktu J.m. 
Ilość 

12 m-cy 
Cena jedn. 
netto  zł 

Wartość 
 netto  zł 

Wartość 
 brutto  zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Blacha ocynkowana ogniowo w arkuszach 
PN-EN 10346   0,5 x 1000 x 1200  
(1.0226)  DX51D + Z275-M-A-C  

kg 1250    

2. 
Blacha ocynkowana ogniowo w arkuszach 
PN-EN 10346   0,5 x 1000 x 1600  
(1.0226)  DX51D + Z275-M-A-C  

kg 6950    

3. 
Blacha ocynkowana ogniowo w arkuszach 
PN-EN 10346   0,5 x 1000 x 2000  
(1.0226)  DX51D + Z275-M-A-C  

kg 5700    

4. 
Blacha ocynkowana ogniowo w arkuszach 
PN-EN 10346   0,5 x 1250 x 1600  
(1.0226)  DX51D + Z275-M-A-C  

kg 6950    

5. 
Blacha ocynkowana ogniowo w arkuszach 
PN-EN 10346   0,5 x 1250 x 2000  
(1.0226)  DX51D + Z275-M-A-C  

kg 6900    

6. 
Blacha ocynkowana ogniowo w arkuszach 
PN-EN 10346   0,5 x 1250 x 3100  
(1.0226)  DX51D + Z275-M-A-C  

kg 4150    

7. 
Blacha ocynkowana ogniowo w arkuszach 
PN-EN 10346   0,5 x 1500 x 2000  
(1.0226)  DX51D + Z275-M-A-C  

kg 2250    

8. 
Blacha ocynkowana ogniowo w arkuszach 
PN-EN 10346   1,5 x 1000 x 2000  
(1.0226)  DX51D + Z275-M-A-C  

kg 8850    

9. 

Blacha ocynkowana elektrolitycznie  w 
arkuszach nieoliwiona PN-EN 10152                 
0,7 x 1000 x 2000  (1.0330) 
DC01 + ZE 25/25-A-C 

kg 68100    

10. 

Blacha ocynkowana elektrolitycznie  w 
arkuszach nieoliwiona PN-EN 10152                 
0,7 x 1250 x 2500  (1.0330) 
 DC01 + ZE 25/25-A-C   

kg 5450    

11. 

Blacha ocynkowana elektrolitycznie  w 
arkuszach nieoliwiona PN-EN 10152                 
0,7 x 1500 x 3000  (1.0330) 
 DC01 + ZE 25/25-A-C   

kg 3050    

12. 

Blacha ocynkowana elektrolitycznie  w 
arkuszach nieoliwiona PN-EN 10152                 
0,7 x 1500 x 1600  (1.0330) 
 DC01 + ZE 25/25-A-C   

kg 500    

13. 

Blacha ocynkowana elektrolitycznie  w 
arkuszach nieoliwiona PN-EN 10152                 
1,2 x 1250 x 2500  (1.0330) 
 DC01 + ZE 25/25-A-C       

kg 9800    

14. 

Blacha ocynkowana elektrolitycznie  w 
arkuszach nieoliwiona PN-EN 10152                 
1,5 x 1250 x 2500  (1.0330) 
 DC01 + ZE 25/25-A-C       

kg 7750    

 RAZEM w złotych X X X   

 
 
 
Obowiązuje stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT dla wyrobów ze stali 
– Ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych 
innych ustaw       ( Dz. U. z 2013r. poz. 1027 ). 
 
Wartość netto równa się wartości brutto. 
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Wartość zamówienia: 

• ………………….. zł netto  

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

• ………………………… zł brutto 

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

 
 

2. Składam /-y  niniejszą  ofertę  w  imieniu  własnym / jako  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  
    o udzielenie zamówienia*.  
3. Oświadczam/-my*,  że uzyskaliśmy konieczne informacje  do  przygotowania i złożenia oferty. 

4. Oświadczam/-my*, że zapoznaliśmy się  z  treścią Warunków Zamówienia  (WZ) oraz nie/akceptuję/-my*      
    warunki projektu umowy zawarte w Załączniku Nr 6 do WZ.  
5. Oświadczam/-y*, że parametry oferowanego asortymentu są zgodne z określonymi w Warunkach    
    Zamówienia. 

6. Oświadczam/-y*, że oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z obowiązującymi normami  

7. Oferujemy, ze dostawy zamówionej partii produktów zrealizujemy w terminie  ...... dni. 
8. Oferujemy 30 dniowy termin płatności.  
9. Informuję/-my*, że nie zamierzam/zamierzamy* powierzyć wykonanie części zadania podwykonawcy:    
    ….…………………………………………………………………………………………………………………… 
    w zakresie: ………………………………………………………………………………………………………………………………  

10. W przypadku wybrania niniejszej oferty zobowiązuję/-my* się do podpisania umowy w miejscu  
    i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
    Osoby upoważnione do reprezentacji (w preambule umowy), posiadające stosowne umocowanie prawne,       
    wynikające z zapisu KRS, pełnomocnictwa lub innego dokumentu, załączonego zgodnie z SIWZ do oferty. 
    ………………………………………………………………………………….................................................................... 

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

11. Oświadczam/-y*, że oferta zawiera/nie zawiera*  informacji  stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w      
     rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji.  Informacje  takie  zawarte  są  
     w  następujących dokumentach: ................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

Oświadczamy  – pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK) – iż wszystkie załączone do oferty 
dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert. 

 
 
 
 
 
 
.................................................                                 ........................................................... 
               miejsce i data                                                                                     podpis osoby/-ób                                                        
                                                                                                     uprawnionej/-ych do reprezentowania wykonawcy  
                                                                                                                         lub pełnomocnika 
 
*  niepotrzebne skreślić 
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Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

 
 
 

Oświadczam(y), że zostały wypełnione obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 
 

 
................................. , dnia ......-......-2019 r.                      ..................................................................... 
            (miejscowość)                                                                           (podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej prawnie) 
 

 
 

 
1) 

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).  
 

* 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). 

 
 
 
*  niepotrzebne skreślić 
      


