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Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego z dnia 24.10.2018 r.  

znak sprawy: RGN.6872.33.4.2018 

 

Formularz ofertowy – SROGÓW GÓRNY 

 

……………………………….. 

  Pieczęć Wykonawcy 

Gmina Sanok 

ul. Kościuszki 23 

38-500 Sanok 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

na wykonanie zadania: 

Wykonanie usługi z zakresu gospodarki leśnej w Gminie Sanok – pozyskanie i zrywka drewna  na 

działkach leśnych,  stanowiących własność Gminy Sanok (Mienie Wiejskie Wsi Srogów Górny),  nr: 

934 położonej w miejscowości  Raczkowa oraz na działce nr 544/1  położnej w miejscowości Srogów 

Górny. 

Zamówienie wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na mocy art. 4d ust. 1 pkt 

6 przeprowadzone w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Sanok nr 269/2017 z dnia 14.12.2018 r. 

1. Dane dotyczące wykonawcy: 

Nazwa …………………………………………………………………………………. 

Siedziba………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu/faks………………………………………………………………………… 

Adres e-mail……………………………………………………………………………. 

nr NIP…………………………………………………………………………………… 

nr REGON………………………………………………………………………………. 

 

 

Nazwa  

Czynności 

 

Miejsce 

 

 

J.m

. 

Szacunk

owa 

Ilość 

(+/- 25 

%)  

Stawka 

Jedn. 

zł 

Wartość 

netto 

zł 

Podatek  

Vat 

Wartość 

brutto  

zł  

 

pozyskanie drewna tartacznego 

(sosna) – loco las  na dz. nr 934 

oddz. 34d 

 

m3 

 

 

20 

    

pozyskanie drewna tartacznego 

(buk)  na dz. nr 934 oddz. 34d 

m3 

 

200     

zrywka drewna tartacznego (buk) z 

dz. nr 934 oddz. 34d na skład  w 

odległości  ok.0,50 km             

m3 200     

pozyskanie drewna opałowego 

(loco las)  na dz. nr 934 oddz. 34c, 

34f, 34d 

mp 260     
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Nazwa  

Czynności 

 

Miejsce 

 

 

J.m

. 

Szacunk

owa 

Ilość 

(+/- 25 

%)  

Stawka 

Jedn. 

zł 

Wartość 

netto 

zł 

Podatek  

Vat 

Wartość 

brutto  

zł  

pozyskanie drewna tartacznego 

(sosna) – loco las  na dz. nr 544/1 

oddz. 52b 

m3 

 

80     

 Razem: x x     

2. Zobowiązania i oświadczenia wykonawcy 

Oferujemy realizację zamówienia za cenę: 

Brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: 

……………………………………………………………………………………….. zł  

Słownie złotych: …………….…………………………………………………………. 

W tym podatek VAT …………….… % w wysokości: ……………….…………….. zł 

 

Oświadczam jednocześnie że: 

1.  Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń; 

2. Zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i 

złożenia oferty; 

3. Akceptuję termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego;  

4. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami; 

5. Oświadczam, że wypełniłem/am 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 

postępowaniu2. 

6. Przedmiot umowy będzie realizowany przy pomocy Podwykonawcy (Podwykonawców)3 

w zakresie:……………………………………………………............................................. 

..………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

7. Jestem / nie jestem płatnikiem podatku od towarów i usług VAT. 

8. W przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy   w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

Ofertę składamy na ………………… ponumerowanych stronach. 

Załączniki: 

1) ……………………………… 

2) ……………………………… 

3) ……………………………… 

4) ……………………………… 

……………………, dn. …………………….  
 

 

…………………………………………….. 
(podpis upoważnionego  

przedstawiciela Wykonawcy) 
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………………………………. 

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). 
2  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). 
3 W przypadku wykonania zamówienia samodzielnie, należy przekreślić treść oświadczenia . 

 

 Niepotrzebne skreślić 


