
 

 

Numer rejestru: ……………………                                                    Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

.................................................... 
      ( pieczęć wykonawcy) 

 

 
 
 
 

OFERTA 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA PODSTAWIE ART. 39  

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 
 
 
1. Do Zamawiającego: 
………… 

……………… 

 
2. Dane dotyczące Wykonawcy: 

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

............................................................................................................................................................. 
/pełna nazwa firmy Wykonawcy/ 

 

............................................................................................................................................................. 
ulica nr domu kod pocztowy miejscowość 

 

............................................................................................................................................................. 
województwo powiat 

 

 

............................................................................................................................................................. 
telefon fax 

 

............................................................................................................................................................. 
strona internetowa e-mail 

 
NIP ...................................................................................................... 
 

REGON ........................................................................................... 

będących płatnikiem VAT 

3. Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam, że: 

 
1)   Zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 

2)  Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ 

oraz jej zmianami  

3)  po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oferujemy wykonanie 

przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową brutto: ................................................zł.  
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(słownie: ..............................................................................................), w tym obowiązujący 

podatek VAT ……………………………………. zł 

-  przy czym VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi 
stawek VAT. 

 
3.2) Oświadczamy, że wybór oferty nie będzie/ będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego. 

3.3) W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego Wykonawca ma obowiązek wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty 

podatku. (art. 91 ust. 3a ustawy Pzp):…………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie będzie prowadzić 

do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 

3.4) Cena podana w punkcie 3.3) Formularza Oferty, po ewentualnej korekcie arytmetycznej polegającej 

na poprawieniu błędów rachunkowych stanie się zatwierdzoną kwotą ofertową zapisaną w Umowie. 

4.   Na wykonane zamówienie udzielamy zamawiającemu gwarancji na okres ………..   miesięcy - 

licząc od dnia protokolarnego końcowego odbioru robót. (min. 36 miesięcy). 

5.  Termin wykonania zamówienia: 13 miesięcy liczone od daty podpisania umowy.  

6.  Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 

7.  Oświadczam (my), że spełniam (my) warunki udziału w postępowaniu, a także:  

7.1. spełniamy dodatkowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 

tj. zapewniamy, że wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia 

zatrudnione będą osoby na podstawie umowy  o pracę, zgodnie z wymaganiami wskazanymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

7.2. zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy, a najpóźniej w dniu jej podpisania przedłożyć 

Zamawiającemu wykaz osób (imię i nazwisko oraz wykonywane czynności) określonych 

w Rozdziale 3 pkt. 10 SIWZ, wraz z oświadczeniem wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę wskazanych osób. 

7.3. Zobowiązujemy  się - na wezwanie Zamawiającego - do złożenia w wyznaczonym, nie 

krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów 

określonych w Rozdziale 7 ust. 4  SIWZ. 

9. Akceptujemy warunki terminu wykonania zamówienia oraz warunki płatności zawartych 

w materiałach przetargowych. 

10. Oświadczam, iż uzyskaliśmy wszelkie informacje odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia, i że 

znane są nam wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne związane z wykonaniem przedmiotu 

umowy. 

11. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ 

oraz jej zmianami. 
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12.  Wyrażamy zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. 

13.  Nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest ważna przez okres związania określony przez 

Zamawiającego. 

14. Wadium wniesiono w formie : ………………………………………………… i w wysokości żądanej przez 

Zamawiającego, tj.  …………………………..………………..PLN. Zwrotu wadium prosimy dokonać na nasz 

rachunek bankowy (wypełnić w przypadku formy pieniężnej): 

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

15. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY samodzielnie*/przy udziale podwykonawców w następującym 

zakresie *:………………..……………………………………………………………………………………..……………….... 

…..…………………….…………………………………………………, co stanowi ……… % wartości  zamówienia. 
(zakres powierzonych robót/ firma Podwykonawcy ) 

 

16. Oświadczam/y, że moje/ nasze dokumenty KRS/CEDIG są dostępne za pomocą bezpłatnych, 

ogólnodostępnych baz danych, adres strony WWW ...................................................................   

17. Oświadczamy, że zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

należymy do małych lub średnich przedsiębiorców: TAK/NIE* 

* Niepotrzebne skreślić 

18. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:   

Nazwisko, imię ................................................................................................................. 

Stanowisko ...................................................................................................................... 

Telefon......................................................Fax.................................................................. 

Zakres umocowania*: 

► do reprezentowania w postepowaniu 

► do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

 
18. Zastrzeżenie Wykonawcy 

 Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią 

tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/ 

wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one 

udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 
 
……………………………………. 
/ miejscowość, data/ 

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

/pieczęć i podpis  uprawniony przedstawiciel wykonawcy / 

* niepotrzebne skreślić 


