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Formularz oferty 
 
Ja/My, niżej podpisany/i ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
działając w imieniu i na rzecz: ................................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 
 
................................................................................................................................................................................... 

(adres siedziby wykonawcy) 
                     
 REGON:                                    NIP:    -    -   -   

 
 
adres skrzynki e-mail Wykonawcy: ..................................................................  
(na który Zamawiający ma przesłać korespondencję) 
 
 

 Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego składam/y niniejszą 
ofertę na wykonanie zamówienia, pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót 
budowlanych dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie elewacji budynku Małopolskiego Ośrodka 
Medycyny Pracy od strony ul. Lubicz i ul. Zygmunta Augusta 1 -II postępowanie” i oferuję/my 
wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ za: 
 

 
1. Cena oferty za całość (etap I-II) wynosi: …………………………………………………………..……… PLN brutto  

w tym: 

1.1. Cena brutto za etap I: ................................. PLN,. 

1.2. Cena brutto za etap II:   ............................... PLN  

2. Oferuje/my okres gwarancji na wykonane roboty, zastosowane materiały*: 

 60 miesięcy 

 72 miesiące 

 84 miesiące 

 96 miesięcy 

 ……… miesięcy (należy pełną liczbą wskazać w przypadku, oferowania okresu gwarancji powyżej 96 

miesięcy) 

*zaznacz właściwe 

3. Pozostałe oświadczenia Wykonawcy: 

3.1. Oświadczam/my, że podana cena brutto oferty obejmującej koszt wykonania całego przedmiotu 
zamówienia w zakresie określonym w załączniku nr 3 i 4 do SIWZ oraz w pkt. 3 SIWZ. 

3.2. Termin wykonania: zgodnie z SIWZ.  
3.3. Termin płatności: zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 3do SIWZ). 
3.4. Podwykonawcy1:  

Nazwa firmy wykonawcy: ……………………………………………………… 
Zakres usług lub robót budowlanych powierzony podwykonawcy: ……………………………………………. 

3.5. Oświadczam/my, że sposób reprezentacji spółki cywilnej/konsorcjum dla potrzeb niniejszego 
zamówienia jest  następujący2 – należy wskazać pełnomocnika/lidera konsorcjum2: 
…………………………………………………………………………….…………… 

3.6. Wadium wnieśliśmy w formie: …………………………………………… (należy wskazać) 
3.7. Wskazuję/my numer konta, na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu3: 
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3.8. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia a także jej 

załącznikami oraz zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje potrzebne do właściwego 
przygotowania oferty i uwzględniliśmy wszystkie warunki tam zawarte oraz inne koszty niezbędne 
do poniesienia dla prawidłowego wykonania zamówienia. Przyjmujemy przekazane dokumenty bez 
zastrzeżeń i zobowiązujemy się do wykonania całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami 
w nich zawartymi. 

3.9. Oświadczam/my, że uważam/y się związany /i niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 
3.10. Oświadczamy, że wzór umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany bez 

zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 
wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3.11. Oświadczam/my, że wybór mojej (naszej) oferty będzie prowadził do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług - TAK 
/ NIE1. Jeśli wykonawca zaznaczy powyżej „TAK”, obowiązek ten będzie dotyczył …………………………… 
(należy wskazać nazwę/rodzaj towaru/usługi), a ich wartość netto będzie wynosiła: 
………………………… (należy wskazać wartość netto wskazanego powyżej towaru/usługi)1. 

3.12. Oświadczam/my, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO4 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym 
postępowaniu5. 

3.13. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zawarte są na kartach/stronach oferty 
o numerach od …… do ………1 

3.14. Oświadczam/my, że jako wykonawca jestem(-śmy) / nie jestem(-śmy)1 
mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem1. 

Informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 
 Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
 Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
 Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 

zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR. 

 
 
.......................................................................                                                                              ..................................................................... 
                 Miejscowość, data                                                                                                               (podpis i pieczęć osoby uprawnionej   
                                                                                                                                                                            do reprezentacji Wykonawcy) 
 
 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
1 należy wypełnić, jeżeli dotyczy lub przekreślić, jeżeli nie dotyczy 
2   wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja 
3  wypełnia wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu 
4 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 ze zm.) 

5 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, winien treści niniejszego oświadczenia przekreślić i dodać zapis ‘nie dotyczy’  

 

 

 

 

 


