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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy  
 
 

………..…………………………………… ……….…………………………….…… 
(pieczęć firmowa oferenta) (miejscowość, data) 

  
                                      

OFERTA 
 

Dane dotyczące Zamawiającego:  
 
Regionalny Ośrodek Edukacji  
Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. 
ul. Parkowa 2, Przysiek 
87-134 Zławieś Wielka 
KRS: 0000370591 
NIP: 8792636573 
kapitał zakładowy: 21 861 000,00 zł 
e-mail: administacja@daglezja.turystyka.pl  
 
Dane dotyczące Oferenta: 
Nazwa (Firma) Oferenta …………………………………………………………………………… 
Adres siedziby …………………………………………………………………………… 
Adres do korespondencji …………………………………………………………………………… 
Nr telefonu …………………………………………………………………………… 
E-mail …………………………………………………………………………… 
Nr NIP …………………………………………………………………………… 
Nr REGON …………………………………………………………………………… 
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Zobowiązania Oferenta: 
 
Nawiązując do ogłoszonego zapytania ofertowego  
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę energii elektrycznej dla 
Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. 

 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: 

za cenę ryczałtową netto w następującym zakresie rzeczowym objętym Zapytaniem 
ofertowym i załączoną do niego dokumentacją: 
 

Przedmiot zamówienia 

Wariant Cena netto 
za MWh 
energii 

elektrycznej 

VAT 

Dostawa energii elektrycznej dla 
Regionalnego Ośrodka Edukacji 

Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. 
 

 

  

Punkty odbioru z grupy taryfowej C12a 1. Na okres 01.2023r. – 
06.2023r. 

 
  

2.Na okres 01.2023r. – 
12.2023r.   

Punkty odbioru z grupy taryfowej C22a 1. Na okres 01.2023r. – 
06.2023r.   

2.Na okres 01.2023r. – 
12.2023r.   

Punkty odbioru z grupy taryfowej C23 1. Na okres 01.2023r. – 
06.2023r.   

2.Na okres 01.2023r. – 
12.2023r.   

Punkty odbioru z grupy taryfowej G11 1. Na okres 01.2023r. – 
06.2023r.   

2.Na okres 01.2023r. – 
12.2023r.   
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Składając ofertę w ww. postępowaniu, oświadczam/y, że: 
1. Jestem uprawniony do złożenia oferty; 
2. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i posiadam 

uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania); 

3. Posiadam potencjał kadrowy niezbędny do realizacji zamówienia;  
4. Posiadam potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia;  
5. Zapoznałem się warunkami niniejszego Zapytania ofertowego oraz opisem przedmiotu 

zamówienia, wyjaśnieniami i zmianami przekazanymi przez Zamawiającego oraz uznaję 
się za związanego określonymi w nich warunkami i zasadami postępowania i nie wnoszę 
żadnych uwag ani zastrzeżeń; 

6. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia Umowy zgodnie z jej 
treścią, na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego; 

7. Zobowiązuję się wykonać przedmiot Zapytania ofertowego zgodnie ze wskazaniami 
określonymi w Zapytaniu ofertowym oraz w terminach w nim opisanych; 

8. Pozostaję związany ofertą w terminie 5 dni od upływu terminu składania ofert; 
9. Znane są mi przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska naturalnego i gospodarki 

odpadami; 
10. Zachowam wymagane kryteria środowiskowe przy realizacji zamówienia; 
11. Zaoferowana cena zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;  
12. Oświadczam, że wypełniłem 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 w niniejszym postępowaniu; 

13. Kompletna oferta zawiera ............ zapisanych i kolejno ponumerowanych stron; 
14. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są zgodne z prawdą. 
 

…………………………………………… …………………………………………… 

                 Miejscowość i data               Podpis i/lub pieczęć 
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Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców 

Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu 

 
 

         Regionalny Ośrodek Edukacji  
            Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. 
         ul. Parkowa 2, Przysiek 
         87-134 Zławieś Wielka 

 
 

Składając ofertę : 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę energii elektrycznej dla Regionalnego Ośrodka 
Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. 
 
Oświadczamy, że: 
1. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, dotyczące: 

a) wiedzy i doświadczenia; 
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
c) zdolności technicznych i zawodowych, w tym osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

 
 
................................. dnia.......................                                            

…………………………………………………… 
Podpis upoważnionej osoby 
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Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 
 

 
        Regionalny Ośrodek Edukacji  
            Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. 
         ul. Parkowa 2, Przysiek 
         87-134 Zławieś Wielka 

 
 

Składając ofertę: 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę energii elektrycznej dla Regionalnego Ośrodka 
Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. 
 
 
Oświadczam/y, że: 

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności wskazanych w pkt. 7 
Zapytania ofertowego. 

 
 
................................. dnia.......................                                            

…………………………………………………… 
Podpis upoważnionej osoby 
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Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i 

kapitałowych 

 
 

        Regionalny Ośrodek Edukacji  
            Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. 
         ul. Parkowa 2, Przysiek 
         87-134 Zławieś Wielka 

 
 
 

Składając ofertę : 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę energii elektrycznej dla Regionalnego Ośrodka 
Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. 
 

 
Oświadczam/y, że: 
jako Wykonawca nie jestem/śmy podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami 
wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,   
b) Posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziałów,  
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub  powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa  drugiego stopnia w linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  
 
 

 
................................. dnia.......................                                            

…………………………………………………… 
Podpis upoważnionej osoby 
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Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców 

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

 
 
        Regionalny Ośrodek Edukacji  
            Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. 
         ul. Parkowa 2, Przysiek 
         87-134 Zławieś Wielka 

 
 

Składając ofertę: 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę energii elektrycznej dla Regionalnego Ośrodka 
Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. 
 
 

 
Oświadczamy, że (zaznaczyć właściwe): 
 

 należę/należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 ze zm.) i przedkładam/y 
poniższą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 

 
1. ….......................................................................................................... 
2. ….......................................................................................................... 
3. .............................................................................................................. 
 
albo 

 
nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 ze zm.): 
 

 
 
................................. dnia.......................                                            

…………………………………………………… 
Podpis upoważnionej osoby 
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Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców 

Oświadczenie dot. wypełnienia obowiązków 

informacyjnych wynikających z RODO 

 
        Regionalny Ośrodek Edukacji  
            Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. 
         ul. Parkowa 2, Przysiek 
         87-134 Zławieś Wielka 

 
 
 

Składając ofertę: 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę energii elektrycznej dla Regionalnego Ośrodka 
Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. 
 
 
Oświadczamy, 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 
w/w zamówienia poprzez udostępnienie im klauzuli informacyjnej znajdującej się  w punkcie 23. 
Zapytania ofertowego.  
 
 
 
 
 
................................. dnia.......................                                            

…………………………………………………… 
Podpis upoważnionej osoby 

 
 

 

 


