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Zamawiający:      
Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu   
Rogoziniec 115/2 
66-210 Zbąszynek 

Wykonawca: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
(pełna nazwa/firma, adres, nr telefonu, e-mail, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG, w przypadku 
składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należ podać nazwy i adresy wszystkich wspólników lub członków 
konsorcjum) 

reprezentowany przez: 

________________________________________________________________ 
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

                                              (miejscowość)______________________________________,dnia_____________________ r. 
 
 

FORMULRZ OFERTY 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. 
„Przebudowa i adaptacja poddasza budynku szkoły na sale szkolne i węzeł sanitarny 
Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu – ETAP II” składam niniejszą ofertę przetargową we 
własnym imieniu/jako lider w konsorcjum zarządzanego przez 
______________________________________________________  (nazwa lidera)* Partnerem w konsorcjum jest  
_________________________________________________________ (w przypadku braku skreślenia Zamawiający 
uzna, że ofertę złożono we własnym imieniu). 

1) Za wykonanie przedmiotu zamówienia oferuję następujące wynagrodzenie 
ryczałtowe: 

Cena netto _________________________________________________________ zł  

Podatek VAT   ______ (%) w kwocie _________________________________ zł 

Cena brutto ________________________________________________________ zł 

(słownie brutto_______________________________________________________________________________ zł) 

2) Oświadczam(y), że cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, 
pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia – wynikające zarówno z 
dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ, warunków i obowiązków określonych w 
SIWZ i we wzorze umowy, jak własnej wiedzy i doświadczenia oraz inne nieujęte w 
dokumentacji postępowania, a konieczne z naszego punktu widzenia dla kompletności 
wycen, w tym koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących. Wszystkie inne koszty 
jakie poniesiemy przy realizacji zamówienia a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą 
obciążały Zamawiającego. 

3) Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam w terminie: do 90 dni od dnia 
podpisania umowy. 

4) Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przedmiotu umowy, liczony od dnia 
podpisania protokołu końcowego odbioru robót wynosi  ______________________. 

(W ramach kryterium „Okres gwarancji” ocenie będzie podlegać przedłużenie terminu 
gwarancji w stosunku do minimalnego okresu tj. 36 miesięcy od podpisania końcowego 
protokołu odbioru robót. Najdłuższy dopuszczalny okres gwarancji to 60 miesięcy. 
Podany okres gwarancji będzie podlegał ocenie w ramach kryterium oceny ofert).   
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5) Termin płatności: 30 dni,  warunki płatności: przelew 

6) Informacja dotycząca powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 

Na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843) informuję (-emy), że wybór oferty  
nie będzie/będzie*prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług(Dz.U. z 2018r. poz. 2174 ze zm.) . 

Rodzaj usługi, których świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług: 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego). 

Wartość towarów lub usług wskazanych powyżej, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego (wartość bez 
kwoty podatku) wynosi: ______________________________PLN. 

7) Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym 
także ze wzorem umowy i uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania 
niniejszej oferty. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy 
zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a 
przed zawarciem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
formie ___________________________ w wysokości 5% ceny brutto oferty. 

8) Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacja projektowa, szczegółową Specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, książką przedmiaru robót, 
dokonałem wizji lokalnej w terenie i nie wnoszę zastrzeżeń do dokumentacji. 

9) Wadium wniesione zostało w dniu ______________________ w formie 
_____________________________________ Proszę o zwrot pieniędzy tytułem wadium na 
konto_______________________________________________________________________________________________ 
(dotyczy tych wykonawców, którzy wnoszą wadium w pieniądzu). 

10) Upoważniam do odbioru wadium wniesionego w formie niepieniężnej: 
_________________________________________________________________ 

11) Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni od terminu składania ofert. 

12) Oświadczam, że osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu 
zamówienia, polegające na wykonaniu wszelkich prac ręcznych (stanowisko robotnicze), 
będą zatrudnieni przez wykonawcę lub podwykonawcę zamówienia publicznego na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.-
Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1502, z późn. zm.). 

13) Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzam zlecić 
podwykonawcom: 

Podwykonawca (firma lub nazwa) Zakres rzeczowy 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1do SIWZ 

3 
 

14) Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołuję się na zasadach określonych 
w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp: ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

15) Następujące informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:  

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało 
załączone do oferty. 

16) Wykonawca informuje, że należy / nie należy* do sektora mikro/małych/średnich 
przedsiębiorstw (informacja wymagana jedynie do celów statystycznych).  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót 
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.  
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót 
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.  
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym 
przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 
milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro. 

17) Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:  

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

nr faksu: ______________________________e-mail: _____________________________________________________ 

18) Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

Oświadczam, że wypełniłem 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.* 

* 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). 

19) Ofertę niniejszą składam na   ponumerowanych stronach. 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

        _____________________________________________ 
         (podpis Wykonawcy) 
* - niepotrzebne skreślić  


