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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  

 

FORMULARZ OFERTY 

 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

Na: „Dostawę odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Związku 

Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina””  

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  UA.271.1.24.2019 

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz 

Adres do korespondencji: 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” 

Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków 

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 

 

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

 

1) zapoznałem(zapoznaliśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i 

przyjmuję(przyjmujemy) ją bez zastrzeżeń, 

2) gwarantuję(emy) wykonanie zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz 

jej modyfikacji,  

3) cena za wykonanie całego przedmiotu zamówienia zawarta jest odpowiednio w poniższej  

tabeli: 
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Lp. Asortyment Ilość Jednostka miary Cena jedn. netto (PLN) 
Cena netto oferty (PLN) 

(3x5) 

 

Stawka % 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Kombinezon roboczy - bluza 161 szt.    
Kombinezon roboczy – bluza z elementami 
ostrzegawczymi 

95 szt. 
   

Kombinezon roboczy – spodnie 160 szt.    
Kombinezon roboczy – spodnie z elementami 
ostrzegawczymi 

68 szt. 
   

Spodnie z elementami ostrzegawczymi 32 szt.    
2.  Czapka robocza 251 szt.    
3.  Czapka robocza ocieplana 29 szt.    
4.  Koszula flanelowa na długi rękaw 260 szt.    

5.  
Koszulka bawełniana na krótki rękaw 
(pomarańczowa) 

266 szt. 
   

6.  Kamizelka ocieplana 5 szt.    

7.  
Kamizelka ocieplana z elementami 
ostrzegawczymi 

23 szt. 
   

8.  Bluza z polaru 86 szt.    
9.  Bluza z polaru z elementami ostrzegawczymi 54 szt.    
10.  Kurtka ocieplana 8 szt.    
11.  Kurtka ocieplana z elementami ostrzegawczymi 23 szt.    
12.  Kurtka ocieplana z odpinanymi rękawami 1 szt.    
13.  Ubranie robocze dla sprzątaczki dwuczęściowe 4 szt.    
14.  Fartuch roboczy biały 2 szt.    

15.  
Obuwie robocze przeciwurazowe na spodach 
antypoślizgowych 

156 para 
   

16.  Obuwie gumowe 8 para    
17.  Obuwie gumowo-filcowe 21 para    
18.  Półbuty 4 para    
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19.  Trzewiki profilaktyczne 2 para    
20.  Zarękawki 100 para    
21.  Kamizelka odblaskowa 37 szt.    
22.  Okulary ochronne typu gogle 103 szt.    
23.  Okulary ochronne 136 szt.    

24.  
Okulary ochronne nakładane na okulary 
korekcyjne 

42 szt. 
   

25.  Okulary typu gogle chemochronne 22 szt.    
26.  Przyłbica ochronna 10 szt.    
27.  Hełm ochronny do pracy na wysokości 67 szt.    

28.  Ochronniki słuchu, nauszniki przeciwhałasowe 20 szt.    

29.  
Półmaska filtrująca (chroniąca przed 
bioaerozolami) 

550 szt. 
   

30.  Półmaska wielokrotnego użytku serii 6000 8 szt.    

31.  
Adapter do filtra przeciwpyłowego do półmaski 
serii 6000 

8 kpl. 
   

32.  Pokrywa do filtra do półmaski serii 6000 8 kpl.    

33.  
Wkłady do półmaski przeciwpyłowej i 
przeciwgazowej - wkłady przeciwpyłowe 

16 kpl. 
   

34.  
Wkłady do półmaski przeciwpyłowej i 
przeciwgazowej - wkłady przeciwpyłowe z 
filtrem ABEK1 

16 kpl. 
   

35.  Fartuch przedni wodoodporny 200 szt.    
36.  Fartuch kwasoługochronny 27 szt.    

37.  
Kombinezon roboczy kwaso i ługochronny 
(wodoodporny) 

4 szt. 
   

38.  Kombinezon chemochronny  2 szt.    

39.  
Szelki chroniące przed upadkiem z wysokości z 
podzespołem łącząco-amortyzującym 

2 kpl. 
   

40.  Ręcznik 272 szt.    

41.  
Rękawice 5-palcowe ochronne (nitrylowe 
lekkie) 

21900 para 
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42.  
Rękawice 5-palcowe ochronne (nitrylowe 
ciężkie) 

950 para 
   

43.  
Rękawice 5-palcowe ochronne (nitrylowe 
grube) 

302 para 
   

44.  
Rękawice 5-palcowe ochronne (wzmocnione 
skórą ocieplane)  

203 para 
   

45.  
Rękawice 5-palcowe ochronne (wampirki) 
grube 

1200 para 
   

46.  
Rękawice 5-palcowe ochronne (lateksowe 
jednorazowe) 

400 para 
   

47.  
Rękawice ochronne pięciopalcowe 
(chemochronne) 

57 para 
   

48.  
Rękawice ochronne powlekane, ocieplane 
pięciopalcowe 

400 para 
   

49.  Fartuch spawalniczy 1 szt.    
50.  Przyłbica spawalnicza 1 szt.    
51.  Rękawice spawalnicze 1 szt.    

52.  
Nastopniki spawalnicze z nagolennikami 

1 para 
   

53.  
 

Cena netto oferty  PLN (suma cen określonych w kolumnie 6)* 
 

 

54.  Kwota podatku VAT w PLN (liczona od kwoty podanej w wierszu 53)* 
 

55.  
Cena brutto oferty w PLN (suma wartości określonych w wierszu nr 53 

i nr 54) – wynagrodzenie brutto Wykonawcy* 

 

 

 

 

*W przypadku wystąpienia stawki VAT innej niż 23% Wykonawca winien podać cenę netto oferty, kwotę podatku VAT i cenę brutto oferty dla 

poszczególnych stawek VAT.
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4) zobowiązuję(emy) się do wykonywania przedmiotu zamówienia sukcesywnie od dnia 

zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku lub do wcześniejszego wyczerpania 

szacunkowej ilości zamówienia, o ile następi to przed 31 grudnia 2020 roku, 

5) termin płatności faktur: ………1 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury  

z zastrzeżeniem, że maksymalny termin płatności to 30 dni, 

6) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 

7) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 

przedstawiony w Części III SIWZ, 

8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą Umowę zobowiązuję(emy) 

się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 

9) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie 

stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji] / [wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku 

z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom 

postępowania]2: 

 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie  

(wyrażone cyfrą)  

od do 

a)     

b)   

 

  

 

10) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia] 

/[następujące części niniejszego zamówienia powierzę(ymy) podwykonawcom]3:  

Lp. Nazwa / opis części zamówienia,  

której wykonanie Wykonawca powierzy 

podwykonawcom 

Firma podwykonawcy3 Procentowy udział 

zlecany 

podwykonawcy4 

a)     

b)     

 

11) wybór mojej(naszej) oferty [będzie prowadzić] / [nie będzie prowadzić]5 do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazuję/emy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

                                                      
1
 Podać oferowny przez Wykonawcę termin płatności faktur zgodnie z punktem 22.2.2) IDW 

2
 Niepotrzebne skreślić 

3
 Wykonawca zobowiązany jest wpisać Firmę Podwykonawcy w przypadku, gdy Firma Podwykonawcy jest 

znana na etapie składania Formularza oferty; gdy firma nie jest znana – Wykonawca wpisuje tylko opis części 
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom 
4
 Zaleca się podanie procentowego udziału zlecanego zakresu zamówienia Podwykonawcy 

5
 Wykonawca skreśla niepotrzebne 
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których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuję(emy) 

ich wartość bez kwoty podatku: 

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość bez kwoty podatku w PLN 

1.   

...   

 

12) oferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki określone w SIWZ, 

13) reprezentowany przez nas (przeze mnie) Wykonawca jest małym/średnim/dużym 

przedsiębiorcą6, 

14) wypełniłem(wypełniliśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

złożenia oferty oraz zobowiązuje się wypełnić powyższe obowiązki informacyjne w 

odniesieniu do osób, których dane osobowe będą przekazywane Zamawiającemu w trakcie 

realizacji Umowy, 

15) Wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania 

oferty. 
 

 Podpis(y): 
Lp. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i data 

1)       

2)       

 

                                                      
6
 Niepotrzebne skreślić 


