
Załącznik nr 1 
ZGK.700.1435.2022 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

dla zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji:  

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej  

w Sadownem w roku 2023  

 

1. Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Sadownem 

    ul. Kuźnica 1 

    07-140 Sadowne 

 

2. Wykonawca: 

Imię i nazwisko / nazwa: ……………………………………………………………………. 

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

Adres: ……………………………………………………………………………………….. 

Tel. ……………………….. e-mail: ………………………………………………………... 

NIP: ………………………………………… 

adres skrzynki ePUAP: ………………………………………….. 

 

3. Osoba uprawniona do kontaktów: 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………..….. 

Nr telefonu…………….………… e-mail ………………….…….………………………… 

 

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

1) zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia,  

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, 

wyjaśnień do SWZ oraz jej modyfikacji,  

3) oferuję wykonanie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji za łączną cenę 

netto: ............................................ zł; VAT …….%, tj. ………….…..… zł; 

 cena brutto: ................................................. zł (słownie: ………….…………………… 

……………….……………………………………………………….…………………)  

 

 

 

 



zgodnie z poniższym wyliczeniem: 

Szacunkowe 

zużycie w 

okresie 

obowiązywani

a umowy 

Cena 

jednostkowa 

netto [zł/kWh]  

Podatek 

VAT 

[zł] 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

[zł/kWh]  

Wartość 

oferty netto 

[zł] 

 

Wartość 

oferty brutto 

[zł] 

 

1 2 3 4 5 6 

264 700 kWh      

 

4) oferuję termin płatności faktury ……….. dni. 

 

5. Niniejsza oferta jest ważna do ………………………. 2022 r. 

 

6. Akceptuję(my) bez zastrzeżeń projekt umowy załączony do SWZ. 

 

7. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(my) 

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

 

8. Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy od dnia 01.01.2023 r.. 

 

9. Zamierzamy / Nie zamierzam(y)⃰ powierzać podwykonawcom żadnej części niniejszego 

zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć 

podwykonawcom.⃰                    ⃰  niepotrzebne skreślić 

(Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku  

gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzeże w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom)  

a) Części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

b) Nazwa firmy podwykonawcy 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

10. Oferta nasza została złożona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych  

od nr ...........  do nr ............  

 



11. Niniejszym informujemy, że informacje zawarte na stronach od nr …... do nr ....... 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji  i nie mogą być ogólnie udostępnione.  

(Wykonawca wypełnia ten pkt tylko jeżeli zastrzega jakieś informacje) 

 

12. Oświadczam, że jestem: 

□ mikroprzedsiębiorstwem 

□ małym przedsiębiorstwem 

□ średnim przedsiębiorstwem 

□ jednoosobową działalnością gospodarczą 

□ osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej 

□ inny rodzaj 

 

13. Wykonawca informuje, że (właściwe zakreślić):  

□ wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego 

□ wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  

w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): 

…………………………………………………………………………………………… 

     Wartość towaru / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek 

podatkowy u Zamawiającego to …………………………….. zł netto.  

 

14. Integralną częścią niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki: 

- ……………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………… 

 

    ……………………………………………. 

                             (miejscowość, data) 
 

 

  ……………………............…….................……………...   
                                                                                   podpis osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej „RODO”, 

informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Kierownik ZGK w Sadownem, ul. Kuźnica 1, 07-140 

Sadowne. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Maciej Brzozowski, e-mail: iod@sadowne.pl. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby  

obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sadownem w roku 2023, prowadzonym w trybie 

podstawowym bez negocjacji. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”. 

5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Państwa jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają  

z ustawy Pzp. 

7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO. 

8. Posiadacie Państwo: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Państwa danych osobowych; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Nie przysługuje Państwu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

 

 

……………………............…….................……………...   
                                                                       podpis osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

mailto:iod@sadowne.pl


Załącznik nr 2 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW ORAZ NIEPODLEGANIU 

WYKLUCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1  

USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

Dotyczy postępowania: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Sadownem w roku 2023  

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków 

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale 

II pkt 7 SWZ.  

 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 

ustawy Pzp. 

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7. ust 1. ustawy  dnia 

13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 poz. 835  z późniejszymi zmianami) 

 

Informacja na temat podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi 

zasoby (JEŻELI DOTYCZY) 

Informuję, że podwykonawca niebędący podmiotem udostępniającym zasoby nie podlega 

wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Ustawy Pzp. oraz art. 7. ust 1. ustawy  dnia 

13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 poz. 835  z późniejszymi zmianami). 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

........................................................................................................................ 

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 

Informacja na temat podmiotów, na których zasoby Wykonawca się powołuje  

(JEŻELI DOTYCZY) 

Oświadczenie o spełnianiu warunków 

Oświadczam, że w zakresie w jakim udostępniam zasoby, spełniam warunki udziału  

w postępowaniu określone w rozdziale II pkt 7 SWZ.  

 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

Informuję, że jako podmiot udostępniający zasoby nie podlegam wykluczeniu na podstawie 

art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp. oraz art. 7. ust 1. ustawy  dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 

2022 poz. 835  z późniejszymi zmianami). 

 

 

 

............................................................................................................................ 

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego 



 

Załącznik nr 3 
ZGK.700.1435.2022 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających  

się o udzielenie zamówienia 

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej  

w Sadownem w roku 2023  

 

 

Działając na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), jako pełnomocnik 

podmiotów, w imieniu których składane jest oświadczenie oświadczam, że: 

 

Wykonawca: 

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

wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne: 

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

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

  

Wykonawca: 

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

wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne: 

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

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą. 

 

 

 

……………………............…….................……………...   
                                                                       podpis osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 4 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI  

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ,  

O KTÓREJ MOWA W ART. 108 UST. 1 PKT. 5  USTAWY PZP 

 

 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach postępowania 

pn. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej  

w Sadownem w roku 2023 oświadczam, że: 

 

* nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego  

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, z późn. 

zm.), o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp z innymi Wykonawcami, którzy 

złożyli odrębne oferty w niniejszym Postępowaniu o udzielenia zamówienia. 

 

* przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, z późn. zm.),  

o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP z następującymi Wykonawcami, którzy 

złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia: 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 

Przedstawiam w załączeniu następujące dokumenty lub informacje potwierdzające,  

że przygotowanie oferty nastąpiło niezależnie od ww. Wykonawcy/Wykonawców oraz  

że powiazania z ww. Wykonawcą/Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

 

 

........................................................................................................................ 

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 

 

  

* nieodpowiednie skreślić 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 5 
ZGK.700.1435.2022  

 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych  

w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

oraz o braku podstaw do wykluczenia, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 

wskazanych przez Zamawiającego 

 

  Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, w zakresie podstaw wykluczenia  

z postępowania, o których mowa w: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się  

o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami 

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, 

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 

oraz w: 

art. 7. ust 1. ustawy  dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 poz. 835  z późniejszymi 

zmianami) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego 

na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

 

są aktualne / nieaktualne*. 

 

 

 

 

........................................................................................................................ 

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
* nieodpowiednie skreślić 


