
Postępowanie nr BZP.2412.5.2018.BO 

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

Załącznik nr 1 do SIWZ 

strona  

z ogólnej liczby stron  

Nazwa wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nazwy wykonawców występujących wspólnie [1]: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Zarejestrowane adresy wykonawców występujących wspólnie [1]:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres korespondencyjny:  

NIP: REGON: 

Telefon: Faks: 

Adres e-mail: 

 
FORMULARZ OFERTY 

I. Niniejszym, po zapoznaniu się z ogłoszeniem i treścią SIWZ (w tym z informacjami 
i zmianami), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
składamy ofertę na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego. Oświadczamy, 
że przedmiot zamówienia, opisany szczegółowo w SIWZ i dokumentacji technicznej, 
stanowiącej załączniki do specyfikacji, pn.: 

Przebudowa i remont DS KREDKA polegający na przystosowaniu obiektu  
do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych  

oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

zobowiązujemy się zrealizować w zakresie ustalonym w SIWZ, zgodnie z dokumentacją 
stanowiącą załączniki do SIWZ, w sposób wskazany w umowie na niżej wymienionych 
warunkach: 

CENA OFERTOWA NETTO: ……………….……………….. zł 
Kwota podatku VAT (stawka: ……… %) ……………..………………….. zł 

CENA OFERTOWA BRUTTO(1): ………….……………….. zł 

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

Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia: 
……..… pełnych miesięcy 

Ilość robót budowlanych w budynku, w którym w trakcie robót 
przebywali użytkownicy, którymi kierował kierownik budowy: ……………..…… robót 

 
 
 
............................................   ............................................ 
             (miejscowość, data)    (pieczęć i podpis osób uprawnionych  
                                                                                               do podejmowania zobowiązań) 



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

III. Oświadczam/y, że akceptuję/emy bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w SIWZ, 
w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję/emy się zawrzeć 
umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz 
zobowiązuję/emy się wnieść zabezpieczenie umowy zgodnie z treścią SIWZ w 
wysokości 10 % ceny ofertowej brutto. 

IV. Zamierzam/y powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia2: 

Nazwa (firma) i adresy podwykonawców Zakres rzeczowy  

  

V. Oświadczam/y, że informacje zamieszczone na następujących stronach: ……………………… 
nie mogą być udostępniane2. 
W załączeniu Wykonawca zobowiązany jest wykazać i uzasadnić, że 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, w szczególności określając w jaki sposób zostały łącznie 
spełnione przesłanki, o których mowa w ww. ustawie. 

VI. Zgodnie z art.91 ust. 3a Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że wybór 
mojej/naszej oferty będzie / nie będzie3 prowadził do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 

3niewłaściwe 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). 

VII. 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 VII 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.  

 
 
 
 
 

............................................   ............................................ 
             (miejscowość, data)    (pieczęć i podpis osób uprawnionych  
                                                                                               do podejmowania zobowiązań) 



VIII.   Oświadczam/y, że jestem/śmy: mikro/ małym/ średnim3, 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.) 

IX. Oświadczam/y, że moje/ nasze dokumenty KRS/CEDIG są dostępne za pomocą 
bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony www: .………………………………… 

X. Oświadczam/y, że podpisuję/my niniejszą ofertę jako osoba/y do tego upoważniona/e. 
XI. Oświadczamy, że wadium zostało wniesione w formie: ……........ w kwocie: .............. zł  

Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na które Zamawiający zwraca wadium w 
przypadku wpłacenia wadium w pieniądzu: …………..………………………………………………… 

XII. Wraz z Formularzem oferty składam/y dokumenty wymienione w rozdziale X pkt 2. 
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) 

1 Wykonawca wypełnia, jeżeli go dotyczy  
2 niewłaściwe skreślić 

 
 
 
 
 

............................................   ............................................ 
             (miejscowość, data)    (pieczęć i podpis osób uprawnionych  
                                                                                               do podejmowania zobowiązań) 
 
 


