
Załącznik nr 1 do SWZ 

Formularz Oferty 

Pełna nazwa i adres Wykonawcy/(Wykonawców – w przypadku oferty wspólnej) składającego ofertę: 

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

Adres* ....................................................................................................................................................................... 

Województwo ....................................................................................................................................................................... 

Tel.* ....................................................................................................................................................................... 

REGON* ....................................................................................................................................................................... 

NIP*: ....................................................................................................................................................................... 

e-mail* na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję: ………...................................................................................... 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję (jeżeli inny niż adres siedziby):  

Adres* ....................................................................................................................................................................... 

Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem: [....] TAK; [....] NIE (zaznaczyć X odpowiednio) 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia w formie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych 
przy realizacji Projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja komory ciepłowniczej „K4” wraz z montażem 
pomp wody sieciowej oraz robotami towarzyszącymi” 
 

Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Oferujemy wykonanie zamówienia, w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia, za: 

Cena netto ……………………….. PLN 

słownie złotych: ………………………………………………………………….………………..............………………………….  

w tym: 

Roboty ogólnobudowlane :   ………………….. zł  (netto), VAT………….% 
 
Roboty technologiczne związane z realizacją prac branży sanitarnej : ………………….. zł  (netto), VAT………….% 
 
Roboty branżowe : ……………….... zł  (netto), VAT………….% 
 

Integralną część niniejszej oferty stanowi dołączony kosztorys ofertowy na poszczególne pozycje zg. z rozdziałem XII SWZ.  

Ww. kosztorys sporządzony został na poniższych czynnikach cenotwórczych: 

a) stawkę roboczogodziny - ............. (w PLN) 

b) koszty pośrednie (ogólne) „Ko” – ...............(w %) 

c) koszty zakupu „Kz” – ..............(w %) 

d) zysk „Z” – .............( w %). 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 

2. Oświadczamy, iż złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w treści SWZ, w szczególności z rozdziałem III Opis 
przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 



4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

5. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawców** 

6. Przewidujemy powierzenie podwykonawcy (om) realizację zamówienia w części (o ile są znani): 

Lp. Część zamówienia Wartość brutto (PLN) 
Nazwa i adres 

podwykonawcy 

1 2 3 4 

    

    

Razem   

7. Informujemy, iż wybór oferty nie będzie/ będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług 
Rodzaj usługi, których świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług 

8. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

9. Oświadczamy, że przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia ponosimy solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie przedmiotu umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia 
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których 
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.2)       

12. Ofertę niniejszą składamy na _______ stronach. 

13. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:  

a) ………………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………………………………………… 

14. Wadium w wysokości  50 000,00  PLN wniesiono w dniu …….……… 2019 r.  

15. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do: 

Pełna nazwa lub imię i nazwisko Wykonawcy/Wykonawców : ………………… 
adres: ………………………………………………..……………………………… 

telefon: ……………………………   fax: …………………………… 

e-mail: …………………………………………………………….…………… 
Osobą wskazaną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest: ……………………………………… 

tel. ……………………..………, e-mail: …………………………………………………..……….. 

 

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

podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy 

…………………………., dn. ………………………. 

 



Informacja dla Wykonawcy: 

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji 
wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę 
* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika Wykonawcy 
** niepotrzebne skreślić 

 

1) 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).  

2) 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). 

 


