
Krośnice, dnia 14 stycznia 2022 r.  

RGPOŚiI.271.1.1.2022 

 

 

Wykonawcy biorący udział  

w postępowaniu przetargowym 

 

 

 

dotyczy: zamówienia publicznego  znak: RGPOŚiI.271.1.2022 z dnia 3 stycznia 2022 roku: 

„Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do szkół na terenie Gminy Krośnice w 

ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” 

 

 

 Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający modyfikuje treść SWZ w 

następujący sposób: 

1. Załącznik nr 1 do SWZ otrzymuje nowe brzmienie o treści jak w załączeniu 

 

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część postępowania przetargowego znak 

RGPOŚiI.271.1.2022 z dnia 3 stycznia 2022 roku i jest wiążąca dla Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 

 

 

Wójt Gminy Krośnice 
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(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

 
 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

 
Do: Gminy Krośnice   

ul. Sportowa 4 
        56-320 Krośnice 

 
MY NIŻEJ WSKAZANI: 
 
……………………………………………………………………………………..…………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz : 
 
……………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 
e-mail: ………………………….. 
  
nr telefonu: ……………………….. 
 
wpisanym do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 
NIP ……..……………………………………, REGON……..……………………………………,  
 
zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym ……..…………………………………… wpisanego do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ……..…………………………………… 

 

Wielkość przedsiębiorstwa: 
 mikro     małe    średnie     duże  
(zaznaczyć odpowiednio) 
 
w odpowiedzi na ogłoszenie w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 
pkt 1 ustawy 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 
ze zm.) na „Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do szkół na terenie Gminy 
Krośnice w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” 

 
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków 

Zamówienia  
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) oraz 

wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych 
określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania nr RGPOŚiI.271.1.2022. 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem rzeczowym: 
3.1. za CENĘ ŁĄCZNĄ: 
 
Cenę ofertową brutto ………………………………….…………………………………………………….. zł 
 
podatek VAT stawka = ……………. % 
 
słownie cena brutto:……………………….…………………………………..……….……………………… 

 
Cenę ofertową netto …………………………….…………………………………………………………… zł, 
 
w tym: 
 
 



 
Numer sprawy: RGPOŚiI.271.1.2022 Załącznik nr 1 do SWZ 
 

2 

1) Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w Kuźnicy Czeszyckiej: 
 
Cenę ofertową brutto ………………………………….………………………………………………….zł 
 
podatek VAT stawka = …………….% 

 
słownie cena brutto:……………………….…………………………………..……….…………………… 

 
Cenę ofertową netto …………………………….……………………………………………………… zł 

 
(stanowiącą sumę poszczególnych pozycji od 1 do 22 opisanych w załączeniu nr 1A do SWZ) 
 

2) Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnicach wchodząca w skład Zespołu Szkół 
w Krośnicach: 
 
Cenę ofertową brutto ………………………………….………………………………………………….zł 
 
podatek VAT stawka = …………….% 

 
słownie cena brutto:……………………….…………………………………..……….…………………… 

 
Cenę ofertową netto …………………………….……………………………………………………… zł 

 
(stanowiącą sumę poszczególnych pozycji od 1 do 22 opisanych w załączeniu nr 1B do SWZ) 
 

3) Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Bukowicach: 
 
Cenę ofertową brutto ………………………………….………………………………………………….zł 
 
podatek VAT stawka = …………….% 

 
słownie cena brutto:……………………….…………………………………..……….…………………… 

 
Cenę ofertową netto …………………………….……………………………………………………… zł 

 
(stanowiącą sumę poszczególnych pozycji od 1 do 22 opisanych w załączeniu nr 1C do SWZ) 

 
3.2. TERMIN GWARANCJI …………………… DNI 

 

4. Oświadczamy, że: 

a) zapoznaliśmy się z warunkami SWZ oraz wyrażamy zgodę na zawarcie umowy 
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, 

5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 czerwca 
2022 roku, w tym: 
1) Co najmniej 30% ceny ofertowej winny być zrealizowane do dnia 31 marca 2022 roku. 
2) Kolejne co najmniej 30% ceny ofertowej winny być zrealizowane do dnia 15 maja 2022 

roku, 
3) Pozostałe 40% ceny ofertowej winny być zrealizowane do dnia 30 czerwca 2022 roku. 

6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia  

7. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

8. Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzam (-my) zlecić 
następującym podwykonawcom:  
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Podwykonawca (firma lub nazwa, adres), 
 

Zakres rzeczowy 
 

  

  

9. Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołuję (-jemy) się na zasadach 
określonych w art. 118 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu: 
………………………………………………………………………..…………………………………… 

10. Następujące informacje zawarte w mojej (naszej) ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa: 
………………………………………………………………………..…………………………………… 

Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało 
załączone do mojej (naszej) oferty.  

11. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na: 
e-mail: 
………………………………………………………………………..…………………………………… 

12. Oświadczam (-my), że zapoznałem (-liśmy się) z Istotnymi dla Stron postanowieniami 
umowy, określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, 
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach 
określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

13. Oświadczam (-my), iż realizując zamówienie będę (-dziemy) stosować przepisy 
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 2016 r. nr. 119 s. 1 – „RODO”).  

14. Oświadczam (-my), że wypełniłem (-niliśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 
lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu. 

15. Przyjęta stawka podatku od towarów i usług VAT do wyliczenia kwoty podatku VAT jest 
zgodna z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. (tj. Dz. U. z 
2021 r. poz. 685 ze zm.). 

16. Oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy* płatnikiem podatku VAT od towarów i usług. 
17. Wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. 
18. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

 
1._____________________________________________________________________ 

 
2._____________________________________________________________________ 

 
3______________________________________________________________________ 

 
__________________ dnia __ __ 2022 roku  
 

Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności  
w formie elektronicznej, o której mowa w art. 78(1) KC 
(tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)  
lub w postaci elektronicznej  opatrzonej podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym  


