
 

 

GIK.271.8.2020 

ZAŁĄCZNIK   Nr  1 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

……………………. dnia ……………… 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

                               

                             Gmina Suchożebry  

Dane dotyczące Wykonawcy 

 

Nazwa: ……………………………….……….. 

Siedziba: ……………………………………….  

Adres poczty elektronicznej:1  …………………………………..  

Strona internetowa:  …………………………… 

Numer telefonu:  ……………….……………… 

Numer faksu:   ……………………….………… 

Numer NIP:   …………………………………… 

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zamówienie publiczne pn. 

„Modernizacja instalacji elektrycznych w Stacji Uzdatniania Wody w Krynicy” składamy 

ofertę na wykonanie przedmiotowego zamówienia opisanego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami), przedmiarze robót za wynagrodzeniem 

ryczałtowym wynoszącym: 
 

- netto ……………….. zł (słownie: ………………………………………………………. zł) 

- brutto ……..…….… zł (słownie: …………………….….……………………………… zł) 

- w tym kwota VAT ………..…zł (słownie: ……………………………………...………..zł)  

2. Zamówienie wykonamy w terminie do: 3 miesiące od daty zawarcia umowy.   

3. Udzielamy gwarancji na: 

a)  wykonane roboty budowlane – na okres …… m-cy*.  (*36, 48 lub 60 m-cy) 
 

4. Oświadczamy, że: 

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia (wraz z załącznikami) 

i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,  

- zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

5.Wadium w kwocie 3.000 zł zostało wniesione w formie …………………………… w dniu 

………………….. r. - potwierdzenie(a) wniesienia w załączeniu 

6.Oświadczamy, że zawarte w Załączniku nr 9  - Istotne  postanowienia umowy, które zostaną 

wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały 

przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, 

 
1 Należy uzupełnić jeśli Wykonawca wyraża zgodę na porozumiewanie się drogą elektroniczną na warunkach 

określonych w SIWZ 



 

 

do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7.Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione 

przez nas wadium podlega przepadkowi.  

8.W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy deklarujemy wpłacenie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie: ......................................... zgodnie 

z warunkami zawartymi w projekcie umowy.  

9.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  

w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

10.Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty 

potwierdzające spełnienie tych warunków. 

11. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę* / nie wyrażamy zgody* na porozumiewanie się drogą 

elektroniczną na warunkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 

12. Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 

umowy: 

- .................................................................................................... tel., faks:.............................  

zakres odpowiedzialności ........................................................................................................ 

- ................................................................................................... tel., faks: .............................  

zakres odpowiedzialności ........................................................................................................ 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 

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

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

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

Zakres*: 

- do reprezentowania w postępowaniu 

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

- do zawarcia umowy 

13. 1. Oświadczamy, że przedmiot umowy wykonamy bez udziału*/z udziałem* 

podwykonawców: 

 

Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca   

zamierza powierzyć Podwykonawcom 

Firma Podwykonawcy  
(należy podać pełną nazwę/firmę, adres, 

a także w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 *niepotrzebne skreślić 



 

 

 

2.  /jeżeli  dotyczy/  Oświadczamy,  że  niżej  wskazane  podmioty  trzecie,  na  zasoby  

których powołujemy się na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawiając w tym 

celu pisemne  zobowiązanie wg  załącznika  nr  10  do  SIWZ,    nie  będą  brały  udziału w   

realizacji części zamówienia:  

 

 …………………………………………………………….  

…………………………………………………………….  

3.  /jeżeli  dotyczy/  Oświadczamy,  że  niżej  wskazane  podmioty  trzecie,  na  zasoby  

których powołujemy się na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawiając w tym 

celu pisemne zobowiązanie wg załącznika nr 10 do SIWZ, będą brały udział w realizacji 

części zamówienia: 

 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

14.  Oświadczamy, że: 

☐   zamierzamy skorzystać  ☐   nie zamierzamy skorzystać 

z  możliwości  przekazania  ustrukturyzowanej  faktury  elektronicznej  na zasadach  

określonych   w ustawie   z   dnia   09   listopada   2018   r.  o   elektronicznym   

fakturowaniu   w zamówieniach  publicznych,  koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  

usługi  oraz  partnerstwie  publiczno-prawnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191) na zasadach 

opisanych w SIWZ. 

15. Oświadczamy, że jesteśmy:  

 małym/średnim przedsiębiorstwem 

 dużym przedsiębiorstwem 

16. 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 postępowaniu  

pn: „Modernizacja instalacji elektrycznych w Stacji Uzdatniania Wody w Krynicy”,  

nr GIK.271.8.2020.* 
______________________________ 
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).  

* 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). 

17.  Załącznikami do niniejszej oferty są: 

Lp. Wyszczególnienie Nr stron 

od -do 

-    

-    



 

 

-    

-    

-    

-    

18. Niniejszym informuję, że niżej wymienione dokumenty stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i zgodnie z art. 11 ust. 4 (Dz. U. z 2003 nr 153 poz. 1503) 

1) .............................................................................................................................................. 

2) .............................................................................................................................................. 

3) .............................................................................................................................................. 

19. Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera …….. stron podpisanych i kolejno 

ponumerowanych. 

 

 

 

 

 

______________________________                              ______________________________ 
  Imiona i nazwiska osób uprawnionych                  Czytelne podpisy osób uprawnionych  

       do reprezentowania firmy                                                               do reprezentowania firmy 


