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FORMULARZ OFERTOWY 

 

Znak sprawy: ZZM.ZKZ.2511.21.2022 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie w trybie procedury otwartej / zaproszenie do złożenia oferty na 
nasadzenia krzewów przy ul. Świtezianki. 
 
Dane dotyczące Zamawiającego: 
 
Miasto Łódź – Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi  

ul. Konstantynowska 8/10 

Łódź 94-303 

1. Dane dotyczące Wykonawcy: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:        

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów)* Adres(y) Wykonawcy(ów) 

  
 
 

 

  
 
 

 

* Dla każdego z Wykonawców wskazać (adres / NIP / Regon /).  

 Jestem mikro/małym/średnim przedsiębiorstwem. (zaznaczyć jeżeli dotyczy – 

dla przedsiębiorstw które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR) 

 

2. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY:  

[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na n/w adres / adres e-mail] 

Osoba do kontaktów  

Adres korespondencyjny  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

 
 
3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu.* 

 
1  Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu. 
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*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 (należy usunąć treść 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 

 

4. CENA OFERTY 

[Cena brutto winna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją 
zamówienia.] 

 
Wartość netto za 1 szt. forsycja ‘Maluch’ ………………………………….. złotych 

 

 

Wartość netto za 1 szt. tawuła ‘Dart’s Red’ ………………………………….. złotych 

 

 

Wartość netto za całość zamówienia ………………………………….. złotych 

 

 

Stawka VAT ………………….….. % 

 

 

Wartość brutto za całość zamówienia  ………………………………….. złotych 

                                                           

 

 

………………, dnia ………………… 

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

            pieczęć i podpis Wykonawcy 

Uwaga:  

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania 
firmy 

 

 

 

Załączniki:  

 

- ………………………………………. 

 

 

 

 


