
Zamawiający: 
GMINA ŁAMBINOWICE 
siedziba: Urząd Gminy  w Łambinowicach 
48 – 316 Łambinowice 
Ul. Tadeusza Zawadzkiego 29 

 Załącznik nr 1 do zaproszenia na  
złożenie ofert na usługi pocztowe w 2023r. 

podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 
FORMULARZ OFERTYi 

 

Nazwa wykonawcy   

Adres (siedziba) wykonawcy  

Województwo  

NIP  REGON  

Osoba do kontaktu 
imię i nazwisko: 
telefon/fax: 
e-mail: 

 

Nazwa wykonawcy  

Adres (siedziba) wykonawcy  

Województwo  

NIP  REGON  

Osoba do kontaktu 
imię i nazwisko: 
telefon/fax: 
e-mail: 

 
 

dotyczy: zapytania ofertowego na zadanie pn.: wykonanie usług pocztowych planowanych 
do realizacji na potrzeby Gminy Łambinowice w 2023 roku. 

 
 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 
cena (netto): ......................................................................................... zł      
(słownie:…………………………………………………………………………………………….) 
VAT  ……% …………………………. zł. 
CENA (brutto) …………..………..zł.(słownie:…………………………………………………………) 

 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji.  

 
2. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do 

zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego.  

3. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją wraz z jej załącznikami i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do 
przygotowania oferty. 

4. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 
terminu do składania ofert. 

5. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z treścią istotnych dla stron postanowień, które 
zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy oraz akceptuję warunki płatności 
zawarte w zaproszeniu do składania ofert. 

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

7. W przypadku wyboru mojej oferty podpiszę umowę w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego oraz zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia zawarcia umowy 
do dnia 31 grudnia 2022r. 

8. Oświadczam, że: 

1) Posiadam uprawnienia do występowania w obrocie prawnym zgodnie z 

wymaganiami ustawowymi; 

2) Dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem 

ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego 

zamówienia; 

3) Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

4) Posiadam niezbędne środki do realizacji zamówienia; 

5) Posiadam uprawnienia do prowadzenia działalności pocztowej w zakresie usług 

pocztowych, wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z 

art. 6 ust. 1 ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (t.j.Dz. U. z 2020r., 

poz. 1041). 
 
9. Załączniki do niniejszej oferty: 

1) …………………………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………………………… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

____________________________________.  


