
Załącznik Nr 1 Druk oferty

     Zamawiaj  ący:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

Sp. z o. o. w Żarach
   ul. Zakopiańska 7

Wykonawca:
Nazwa firmy (Wykonawcy).......................................................................................................
Właściciel .....................................................................................................................................
Adres Wykonawcy......................................................................................................................
Powiat ........................................................Województwo ........................................................
NIP ............................................................REGON ....................................................................
Nr telefonu ................................................E- mail .....................................................................

FORMULARZ  OFERTOWY
W  nawiązaniu  do  zaproszenia  do  złożenia  oferty   z  dnia  03-06-2022r.   na  opracowanie
dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie:

Modernizacja infrastruktury technicznej budynku noclegowni dla osób bezdomnych wraz z
wykonaniem termomodernizacji całego obiektu przy 

ul. Bohaterów Getta 9 w Żarach

1.  Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:

cena netto ….................................zł

stawka Vat  ….......%

cena brutto …..............................zł

słownie brutto …......................................................................................

2. Oferowana  cena  uwzględnia  wszelkie  koszty  wynikające  z  wykonania  zakresu
rzeczowego przedmiotu zamówienia oraz obowiązków Wykonawcy określonych w
umowie.

3. Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  postanowieniami  umowy  i  zobowiązuję  się  w
przypadku  wyboru  mojej  oferty  do  zawarcia  umowy  na  określonych  w  niej
warunkach w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
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4. Oświadczam,  że  nie  zachodzą  w  stosunku  do  mnie  przesłanki  wykluczenia  z
postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)[1]. 

      .............................................................
(podpis Wykonawcy

/upełnomocnionego przedstawiciela)

[1] Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w 
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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