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Nazwa firmy (pełna nazwa firmy)1  

 

Adres 

(kod, miejscowość, ulica, województwo) 

 

Numery telefonów, adresy e-mail  

NIP, REGON  

Imię i nazwisko, telefon, adres e-mail 

osoby wyznaczonej do kontaktu w 

związku z postępowaniem 

 

 

OFERTA 

Niniejszym składam ofertę w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzone jest  

w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, na realizację zamówienia pn.: 

Budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z infrastrukturą techniczną 

w ramach zadania pn.: Budowa, rozbudowa, przebudowa wraz z rozbiórkami i zmianą sposobu 

użytkowania dla zespołu budynków stanowiących siedzibę PPK  sp. z o.o. w Połczynie-Zdroju wraz  

z budową niezbędnej infrastruktury w zakresie dojazdów i miejsc postojowych oraz instalacji 

zewnętrznych  i oświetlenia terenu 

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją warunków zamówienia i zawarte w niej wymagania 

oraz warunki zawarcia umowy przyjmuję bez zastrzeżeń. 

2. Deklaruję wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę: 

 

netto  zł 

VAT 23%  zł 

brutto  zł 

słownie  

 

w tym: 

Roboty budowlane 

netto  zł 

VAT 23%  zł 

brutto  zł 

słownie  

 

Instalacje elektryczne 

netto  zł 

VAT 23%  zł 

brutto  zł 

słownie 

 

Instalacje sanitarne  

netto  zł 

VAT 23%  zł 

brutto  zł 

słownie 

 
1 w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia. 
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3. Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia, określony w warunkach specyfikacji warunków 

zamówienia. 

4. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy, o treści zgodnej z załączonym do specyfikacji warunków 

zamówienia projektem umowy. 

5. Jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.   

6. Oświadczam, że:  

1) przedmiot zamówienia wykonamy w terminie ……………………………… 

2) na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielę ………………...…  miesięcy gwarancji, 

licząc od  dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych (kryterium oceny 

ofert, rozdział XX ust. 4.2. SWZ) 

3)  oferta nie zawiera /    oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są  

w następujących dokumentach (podać również numer strony):  

 .......................................................................................................................................... 
Uzasadnienie, iż zastrzeżone dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 

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

4)  Zamówienie zrealizujemy sami /  część zamówienia zamierzamy powierzyć 

podwykonawcom w następującym zakresie 

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

Firmy podwykonawców  

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

5)  zamówienie nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług /  zamówienie prowadzi do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
Lp. Nazwa(rodzaj) towaru lub usługi Wartość bez kwoty 

podatku 

stawka podatku od towarów 

i usług, która będzie miała 

zastosowanie 

    

    

 

6) Certyfikaty i atesty na materiały budowlane przedłożę w momencie ich dostawy na 

budowę. 

7) Przez cały okres wykonywania umowy będę zatrudniał, na podstawie umowy o pracę  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

8) W przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, przed zawarciem umowy 

złożę wykaz zawierający dane dotyczące ilości pracowników skierowanych do 

realizacji przedmiotu zamówienia z podaniem imienia i nazwiska, wymiaru etatu  

i zakresu obowiązków obejmujących roboty. 

9) Akceptujemy warunki płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia ściśle określone 

w SWZ. 
10) Jestem przedsiębiorstwem ……………………… (mikro, małym, średnim) 

7. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu, wadium zostało wniesione w formie pieniężnej. Wadium 

proszę zwrócić na rachunek bankowy: ............................................................................................... 

8. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu  

i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy brutto na zasadach określonych w SWZ. 

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

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

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
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Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

Podpis / podpisy: 

Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 

(osób) upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

Miejscowość i data 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 

Załączniki do niniejszej oferty: 

1. Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - 

załącznik nr 2 do SWZ. 

2. Dokumenty rejestrowe potwierdzające umocowanie osoby składającej ofertę do reprezentowania 

Wykonawcy w obrocie prawnym tj. aktualny  odpis  z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji 

i informacji o działalności gospodarczej. 

3. Zobowiązanie podmiotu innego do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp – zgodnie z załącznikiem 

 nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy). 

4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli umocowanie osoby działającej w imieniu 

Wykonawcy nie wynika z aktualnego  odpisu  z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji  

i informacji o działalności gospodarczej. 

5. Informacje potwierdzające zasadność zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa – 

załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy). 

6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 

7. Inne załączniki wynikające z treści SWZ (jeżeli dotyczy) 
 

 

       

 


