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Załącznik nr 1 do WZ 
 
Pieczątka Wykonawcy 

FORMULARZ   OFERTOWY  
 

 

Nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................... 

Adres i siedziba Wykonawcy: ............................................................................................. 

Tel. / fax.: …..................................................................................................................... 

NIP: ................................................................................................................................ 

REGON: ........................................................................................................................... 

Strona internetowa / adres e-mail Wykonawcy: ….…………………………………………………………... 

W nawiązaniu do ogłoszonego  postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego 
zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 
kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ( do 30000 euro netto ) ustawy PZP ( Dz. U. z 2018 poz. 

1986 ) obowiązujący w SPMZOZ w Bochni  

 na  wykonanie robót budowlanych  pn.: 

„MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ SANITARNYCH Z ADAPTACJĄ TOALET 
DLA POTRZEB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU SPMZOZ – w BOCHNI” 

Oznaczenie sprawy :      01 /ZP/SPMZOZ/2019 
 
OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym WZ: 
 
Całkowita kwota wynagrodzenia netto: …………………………………………………………………………. 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………). 

Kwota podatku VAT: ………………………………….…………………………………………………………………. 

(słownie: ………………………………………………….………………..………………………………………………). 

Całkowita kwota wynagrodzenia brutto…………..…………………………………………………………….... 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………). 

1. Gwarancja jakości na wykonane roboty wynosi … lat od daty odbioru końcowego robót. 

2. Zamówienie zostanie zrealizowane w okresie ....... miesięcy od dnia podpisania umowy. 

3. W celu zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie wymienionym w pkt. 2 przewidujemy 

prowadzenie wykonawstwa robót również w godzinach wieczorno-nocnych tj. ( w godz. 18:00 – 

6:00 ) oraz w dni wolne od pracy po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

4. Oferujemy 30 dniowy termin płatności licząc daty bezusterkowego odbioru końcowego robót. 

5. Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się ze Warunkami Zamówienia ( WZ ) i nie 

wnoszę/wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że posiadam(y) konieczne informacje potrzebne do 

właściwego wykonania zamówienia. 

6. Oświadczam/y, że uważam(y) się za związanych(ni) niniejszą ofertą na czas wskazany 

w Warunkach Zamówienia ( WZ ). 

7. Oświadczam/y, że zawarty w w Warunkach Zamówienia ( WZ ) projekt umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązuję/jemy się w przypadku wybrania mojej/naszej oferty do zawarcia 
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umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

8. Oświadczam/y, że przedmiotowe zamówienie zrealizujemy sami bez udziału podwykonawców/* 

lub oświadczam/y, że przedmiotowe zamówienie zrealizujemy z udziałem podwykonawców w 

części …………………………………………………………………………. 
................................................................................................................................. 

• - skreślić lub wypełnić odpowiednio 

9. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję/-my* się do podpisania umowy w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

     Osoby upoważnione do reprezentacji (w preambule umowy), posiadają stosowne   

     umocowanie prawne, wynikające z zapisu KRS, pełnomocnictwa lub innego   

     dokumentu, załączonego zgodnie z  WZ do oferty. 
10. Oświadczam/-y*, że oferta zawiera/nie zawiera*  informacji  stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji.  

Informacje  takie  zawarte  są w  następujących dokumentach:  

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

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

         ........................................................................................................................................... 
11. Załącznikami do oferty są: 
1). .........................................................................................................................  

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

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

4).   .......................................................................................................................  

5).   .......................................................................................................................  

6).   …………………………………………………………………….…………………  
7).   .......................................................................................................................  

8).   .......................................................................................................................  

9). ……………………………………………………………………………………………………………………  

10). .......................................................................................................................  

 

 
*  niepotrzebne skreślić 

 
Oświadczamy  – pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK) – iż wszystkie załączone do oferty 
dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert. 

 

 

 

 

.............................................................. 
                                                                                         data, podpis, pieczęć imienna osoby 

                                                                                       upoważnionej do reprezentowania firmy 
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Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełni enia obowi ązków 
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14  RODO 

 
 
 

Oświadczam(y), że zostały wypełnione 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 niniejszym 

postępowaniu.* 

 
 
 
 
................................. , dnia ......-......-2019 r.                            ..................................................................... 

            (miejscowość)                                                        (podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej prawnie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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). 

 
 
 
*  niepotrzebne skreślić 
     

 


