
Postępowanie nr BZP.2712.19.2020.BD 

…………………………………………………………… 

pieczęć wykonawcy 

Załącznik nr 1 do SIWZ - zmieniony 

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.: 

Remont i przebudowa pracowni EC-STM (pok. 1) Zakładu Spektroskopii 

Elektronowej  przy ul. Cybulskiego 38 we Wrocławiu. 

zobowiązujemy się zrealizować w zakresie ustalonym w SIWZ, zgodnie z dokumentacją 

stanowiącą załączniki do SIWZ, w sposób wskazany w umowie na niżej wymienionych 

warunkach: 

A 

Cena ofertowa netto:  …….………..……. zł 

Wartość podatku VAT (stawka …… %): ……………...……. zł 

CENA OFERTOWA BRUTTO(2): ………….……………….. zł 

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

B 
Oferujemy okres gwarancji na przedmiot 

zamówienia: 
………………………………… 

pełnych miesięcy 

C Oferujemy termin wykonania zamówienia: ………………………………… 

 pełnych dni kalendarzowych 

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

nie mogą być udostępniane1. 
W załączeniu Wykonawca zobowiązany jest wykazać i uzasadnić, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 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. 

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

IV. 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 wys. 

5 % ceny ofertowej brutto. 

V. Zamierzam/y powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia (1): 

Nazwa (firma) i adresy podwykonawców Zakres rzeczowy  

  

VI. Zgodnie z art.91 ust. 3a 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). 

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.  

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. 

XIII. 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) 

 
1   Wykonawca wypełnia, jeżeli go dotyczy 
2   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) 

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) 
 


