…………………………………..
(miejscowość, data)

Dane Kupującego:
……………………………………………………….
imię i nazwisko / nazwa

……………………………………………………….
……………………………………………………….
adres

……………………………………………………….
NIP lub PESEL

……………………………………………………….
nr telefonu (lub e-mail)

FORMULARZ OFERTOWY
Województwo Lubuskie Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
Nr postępowania: ZDW-ZG-WZD-580-2/2019
Trzeci przetarg pisemny ofertowy na:
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w ramach realizowanych inwestycji na
drogach wojewódzkich pn.:
Zadanie nr 1 - „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278 na odc. Sulechów-Konotop”
(ETAP II – 35+900-38+650)
Zadanie nr 2 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko-Międzychód”
1. Oferuję kupno drewna w następującej cenie:
Zadanie nr 1……………………………………zł brutto*
słownie:………………….……………………………………………………………………………..zł brutto*
Zadanie nr 2……………………………………zł brutto*
słownie:………………….…………………………………………………………………………….zł brutto*
płatne przelewem na konto podane w umowie. Zobowiązuję się wpłacić wartość brutto na konto
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
2. Nr rachunku do zwrotu wadium……………………………………………………………………

3. Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem i ilością drewna oferowanego do sprzedaży i nie
wnoszę zastrzeżenia.* / Oświadczam, że nie dokonałem oględzin drewna oferowanego do
sprzedaży, ponoszę wszelką odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin i nie
wnoszę zastrzeżeń do przedmiotu przetargu.*
4. Oświadczam, że zapoznałem się z Ogłoszeniem przetargu, Formularzem ofertowym i Formularzem
cenowym i nie wnoszę zastrzeżeń.
5. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin przetargu i nie wnoszę do niego zastrzeżeń
oraz że zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. Oświadczam, że zapoznałem się z załączonym do Ogłoszenia przetargu projektem umowy, który
został przez nas zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia
umowy na warunkach w niej zawartych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Sprzedającego.
7. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres wskazany w Ogłoszeniu
przetargu.
8. Zobowiązuję się do dopełnienia wszelkich formalności niezbędnych do zawarcia umowy kupnasprzedaży.
9. Zakupione drewno załaduję i odbiorę na własny koszt.
10. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną zgodnie z art. 13 RODO1).
11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów kupna przedmiotu przetargu
oraz podania imienia i nazwiska (nazwy) i adresu do publicznej wiadomości w przypadkach
określonych w Regulaminie przetargu.
12. Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy
w celu uczestniczenia w przetargu.**
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).
1)

*niepotrzebne skreślić
**W przypadku gdy oferent 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 przez jej wykreślenie z formularza oferty).

Podpis
……………………………………………….
(czytelny podpis upełnomocnionego
przedstawiciela)
Załączniki do oferty:
1.
formularz cenowy w ilości …………..

Załącznik nr 1

…………………………………..
(miejscowość, data)

Dane Kupującego:
……………………………………………………….
imię i nazwisko / nazwa

……………………………………………………….
……………………………………………………….
adres

……………………………………………………….
NIP lub PESEL

……………………………………………………….
nr telefonu (lub e-mail)

FORMULARZ CENOWY
Nr postępowania: ZDW-ZG-WZD-580-2/2019

Trzeci przetarg pisemny ofertowy na:
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w ramach realizowanych inwestycji na
drogach wojewódzkich pn.:
Zadanie nr 1 - „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278 na odc. Sulechów-Konotop”
(ETAP II – 35+900-38+650)
Zadanie nr 2 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko-Międzychód”
Dotyczy: Zadania nr 1 - „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278 na odc. SulechówKonotop” (ETAP II – 35+900-38+650)
Zadanie nr 1
Lp.

Ilość drewna

Cena

Wartość [zł netto]

Stawka podatku

Kwota podatku

Wartość [zł

[m3]

jednostkowa [zł

(kol.2 x kol.3)

VAT

[zł]

brutto]

(od kol. 4)

(kol. 4 + kol. 6)

6

7

netto za m3
drewna]
1

2

1.

474,955

3

4

5
8%

Razem wartość brutto zł
Zadanie nr 1 ………………………………………zł brutto
słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………zł brutto

Podpisano:
................................................................
(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczątka + podpis)

Załącznik nr 1

…………………………………..
(miejscowość, data)

Dane Kupującego:
……………………………………………………….
imię i nazwisko / nazwa

……………………………………………………….
……………………………………………………….
adres

……………………………………………………….
NIP lub PESEL

……………………………………………………….
nr telefonu (lub e-mail)

FORMULARZ CENOWY
Nr postępowania: ZDW-ZG-WZD-580-2/2019

Trzeci przetarg pisemny ofertowy na:
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w ramach realizowanych inwestycji na
drogach wojewódzkich pn.:
Zadanie nr 1 - „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278 na odc. Sulechów-Konotop”
(ETAP II – 35+900-38+650)
Zadanie nr 2 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko-Międzychód”
Dotyczy: Zadania nr 2 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko-Międzychód”
Zadanie nr 2
Lp.

Ilość drewna

Cena

Wartość [zł netto]

Stawka podatku

Kwota podatku

Wartość [zł

[m3]

jednostkowa [zł

(kol.2 x kol.3)

VAT

[zł]

brutto]

(od kol. 4)

(kol. 4 + kol. 6)

6

7

netto za m3
drewna]
1

2

1.

126,92

3

4

5
8%

Razem wartość brutto zł
Zadanie nr 2 ………………………………………zł brutto
słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………zł brutto

Podpisano:
................................................................
(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczątka + podpis)

