
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na „Wykonanie i uruchomienie instalacji bezpieczeństwa 
pożarowego w pomieszczeniu serwerowni budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 1 Maja 29 w 
Opolu - stałe urządzenie gaśnicze z wczesną detekcją dymu” w ramach przedsięwzięcia “Wykonanie 
dokumentacji technicznej oraz uruchomienie systemu ppoż. w serwerowniach Starostwa Powiatowego w 
budynkach przy ul. 1 Maja 29 oraz przy pl. Wolności 7-8 w Opolu” 
 

FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

 

 Nazwa: ...................................................................................... 

 

 Siedziba: ................................................................................... 

 

 Numer REGON: ......................................................................... 

 

 Numer NIP: ............................................................................... 

 

 Adres poczty elektronicznej: ....................................................* 

 

 Numer telefonu: .......................................................................* 
 

* Działając w imieniu własnym, stosownie do treści art. 6 ust.1 lit. a) 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/ - /dalej RODO/ niniejszym wyrażam zgodę na 
przetwarzanie przez Starostę Opolskiego /zwanego dalej: Administratorem/ - w/w danych osobowych, w celu ułatwienia kontaktu pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą w ramach prowadzonego zapytania ofertowego. 

Dane dotyczące zamawiającego: 

Powiat Opolski 

ul. 1 Maja 29 

45-068 Opole 

NIP: 7543023121 

Zobowiązania Wykonawcy: 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego na zadanie „Wykonanie i uruchomienie instalacji bezpieczeństwa 

pożarowego w pomieszczeniu serwerowni budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 1 Maja 29 w Opolu - 

stałe urządzenie gaśnicze z wczesną detekcją dymu” oferuję wykonanie w/w zadania, w łącznej cenie: 

  

Cena netto [zł] 
Stawka podatku 

VAT [%] 
Cena brutto [zł] 

   

 
oraz 
UDZIELAM GWARANCJI NA CAŁY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA na OKRES:……………………………………M-CY 
(min. 24 miesiące),  licząc  od dnia podpisania protokołu odbioru prac bez zastrzeżeń. 
 
 
 



1. Jednocześnie oświadczam, że: 

a) Dysponuję osobami posiadającymi kwalifikacje w zakresie projektowania instalacji sygnalizacji 
pożaru, które posiadają następujące zaświadczenia/uprawnienia/inne dokumenty branżowe (należy 
je wymienić) 

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

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

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

b) Dysponuję osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne „E” i „D” urządzeń, instalacji i sieci 

elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV. 

2. Oświadczam, że jako Wykonawca prowadzę / nie prowadzę1 działalności gospodarczej. 

3. Jako Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą oświadczam, że jestem/ nie jestem1 
płatnikiem podatku VAT. 

4. Oświadczam, że jako Wykonawca: 

1) Posiadam zdolność do realizacji w/w zamówienia w terminie: do dnia 27 grudnia 2022 r. 

2) Termin płatności, który będzie mnie obowiązywał: płatność do 21 dni od daty wpływu 
faktury/rachunku poprzedzonego podpisaniem protokołu odbioru prac bez zastrzeżeń. 

3) Oferowana cena uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją 
zamówienia, z którymi się zapoznałem i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia. 

4) Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz uzyskałem 
informacje niezbędne do przygotowania oferty w tym miałem możliwość dokonania wizji 
lokalnej w terenie pod kątem zakresu objętego zapytaniem ofertowym. 

5) Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. art. 7 ust.1 pkt 1,2,3 ustawy z 

dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 

835). 

6) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 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). 

 
Załączniki: 
1. Wykaz wykonanych prac wraz z referencjami/poświadczeniami 
2. Protokół z odbycia wizji lokalnej u Zamawiającego. 
3. Świadectwo autoryzacji wystawione przez producentów zaproponowanych do montażu urządzeń. 
4. Aktualne certyfikaty CNBOP dla oferowanych urządzeń. 
5. Aktualną kartę charakterystyki środka gaśniczego. 
6. ………………………………………………………………………………………………. 

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

(miejscowości i data) (pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby 
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 
2 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). 



 

Załącznik nr 1 do formularza cenowo - ofertowego 
 
 
 

Nazwa Wykonawcy  

Ulica  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

 
 
 

Wykaz wykonanych prac dotyczących instalacji bezpieczeństwa pożarowego – stałe 
urządzenie gaszące z wczesną detekcją dymu, w okresie  ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

 
 
 

Daty wykonania 

L.p. 

Nazwa Wykonawcy, 
wykazującego 

posiadanie wiedzy                    
i doświadczenia 

Nazwa i adres 
Zamawiającego 

/ 
Zlecającego 

Przedmiot 
zamówienia 

Wartość prac) 
wykonanych 

przez 
Wykonawcę 
zł  (brutto) 

początek 
 

koniec 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
 
 
 

      

2. 
 
 
 

      

 
 

*referencje/poświadczenia w załączeniu. 
 
 

…………………………………………      ….……………………………………….. 
data         Imię i Nazwisko 

czytelny podpis i pieczęć osoby / osób 
uprawnionych 

do występowania w imieniu Wykonawcy 

 



Załącznik nr 2 do formularza cenowo - ofertowego 
 

Opole, dnia ……….........................…….. 2022 r.  
  
  

Protokół z przeprowadzenia wizji lokalnej 

 

Niniejszym potwierdza się, iż:  

 

Pan/Pani 

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

                                       (imię i nazwisko)  

Jako przedstawiciel WYKONAWCY:  
  

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

(nazwa i adres Wykonawcy)  

     dokonał wizji lokalnej w związku z chęcią złożenia oferty na zapytanie ofertowe 
dotyczące „Wykonanie i uruchomienie instalacji bezpieczeństwa pożarowego w pomieszczeniu 
serwerowni budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 1 Maja 29 w Opolu - stałe urządzenie gaśnicze z 

wczesną detekcją dymu”. 

 

 

 

..........................................................   ……….….……………………..………. 

(Przedstawiciel Firmy)         (Przedstawiciel Zamawiającego) 

 


