
nr postępowania: BZP.2411.17.2018.AB 
 
 
 

…………………………………………………………… 
pieczęć wykonawcy 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

strona  

z ogólnej liczby stron  

Nazwa wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nazwy wykonawców występujących wspólnie (2): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………..……………………….. 
Zarejestrowane adresy wykonawców występujących wspólnie (2): ………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres korespondencyjny:  

NIP: REGON: 

Telefon: Faks: e-mail: 

 

FORMULARZ OFERTY 

I. Niniejszym, po zapoznaniu się z ogłoszeniem i treścią SIWZ (w tym informacjami i zmianami), 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, składamy ofertę 

na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego. Oświadczamy, że przedmiot 

zamówienia pn.: 

Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach i na posesji wokół hotelu 

SEZAM przy ul. Skłodowskiej Curie 83/85 oraz w dwóch mieszkaniach służbowych 

przy ul. Pasteura 17a/4 i Pasteura 17a/35 we Wrocławiu. 

opisany szczegółowo w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 7 do SIWZ), 

zobowiązujemy się zrealizować w zakresie ustalonym w Umowie (Załącznik nr 8) na niżej 

wymienionych warunkach: 

CENA OFERTOWA BRUTTO (1): 
(kwota przeniesiona z Kalkulacji ceny  ………………………………………………….. zł 

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

Oferuję mycie okien: 
(ilość razy w całym okresie umownym) ………………… razy w ciągu 36 miesięcy 

Oferuję termin płatności faktur: 
  ………………… dni 

II. Oświadczam/y, że jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w SIWZ. 

III. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie wskazanym w SIWZ. 

IV. Oświadczam/y, że akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w SIWZ, w tym 

warunki płatności,  a w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy 

się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz 

zobowiązujemy się wnieść zabezpieczenie umowy zgodnie z treścią SIWZ w wysokości 5% 

ceny ofertowej brutto. 

V. Zamierzam/y powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia (2):  

Nazwa (firma) i adresy podwykonawców Zakres rzeczowy  

  

VI. Oświadczam/y, że informacje zamieszczone na następujących stronach: ……………………… 

nie mogą być udostępniane (2). 



W załączeniu Wykonawca zobowiązany jest uzasadnić i wykazać, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności określając w jaki sposób 

zostały łącznie spełnione przesłanki, o których mowa w ww. ustawie. 

VII. Zgodnie z art.91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że wybór 

mojej/naszej oferty będzie /nie będzie(3) prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług  
(3) - niewłaściwe skreślić.  

(Wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, 
kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, to nabywca (Zamawiający) 
będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT). 

VIII. W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub 

usług i wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. 

Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego: ................................................................................................ 

oraz wartość tych towarów lub usług bez podatku od towarów i usług:….............................zł  

Uwaga! Niniejszy pkt VIII wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty 

prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy 

zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca 

(Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia ) podatku VAT.  

IX. Oświadczam/y, że wadium zostało wniesione formie: ......................... w kwocie:  ............ zł 

X. Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na które Zamawiający zwraca wadium w przypadku 

wpłacenia wadium w pieniądzu: …………………………………………………………………………………………………… 

XI. Oświadczam/y, że jestem/śmy: mikro/ małym/ średnim (3), przedsiębiorstwem  

[Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny 
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny 
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 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.] 

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

ogólnodostępnych baz danych, adres strony www……………………………………………………………………… 

XIII. Oświadczam/y, że podpisuję/my niniejszą ofertę jako osoba/y do tego upoważniona/e. 

XIV. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO(4) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.(5) 

XV. Wraz z Formularzem oferty składamy:  

1. Aktualne Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu; 

2. Kalkulację ceny, sporządzoną według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ. 

3. Pełnomocnictwa (jeśli dotyczy Wykonawcy) 

4. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). 

 



Dotyczy oświadczenia – pkt XIV Formularza oferty -  wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia 

obowiązków informacyjnych wynikających z RODO 

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich 

obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. 

obowiązki wynikające z RODO
4)

, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO 

względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio 

pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w 

zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 

Ponadto wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób 

fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma 

zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych 

interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, 

zobowiązuje się wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o 

wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

 

1  Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, oraz jeśli na podstawie 
odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od towarów i usług w Polsce, 
Wykonawca wskazuje w ofercie cenę netto (tj. nieobejmującą podatku od towarów i usług) 

2 Wykonawca wypełnia, jeżeli go dotyczy  
3 niewłaściwe skreślić 
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). 
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 treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 

przez jego wykreślenie). 

 

 
 

 

 

 

 

............................................     …………………………….………………………… 
(miejscowość, data)      (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

do podejmowania zobowiązań) 


