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

     wykonawca  (pieczęć firmowa) 

tel. ......................................................................... 

/fax: ...................................................................... 

e-mail: …………................................…………………... 

 
 

OFERTA 

Ja (my), niżej podpisany(i) : 

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

działając w imieniu i na rzecz :     

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

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Wykonanie robót budowlanych w 

formule „zaprojektuj i wykonaj” dla inwestycji pn. „Modernizacja układu wentylacji 

mechanicznej kuchni w  21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w 

Busku-Zdroju” w  imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że oferujemy 
wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w treści SIWZ: 

Lp 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 

CENA (C) 
PLN brutto 

1 

Etap II 

 – czas 
montażu 

(Cm) 2 
(14 - 21 dni) 

Okres 
udzielonej 
gwarancji  

(Ug) 3 
(24, 36 lub 48 

m-cy) 

Czas usunięcia 
awarii (Cu)  w 
godzinach4 (24, 

36, 48 lub 72 

godz.) 

Serwis 

posprzedaż

ny (Sp)5 

(TAK/NIE) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Modernizacja układu 
wentylacji mechanicznej 
kuchni  

     

                  
 1. Oświadczam/y, że: 

1) cena ofertowa zawiera wszelkie koszty wykonania zamówienia; 

2) oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i warunkami opisanymi w 
ustawie Pzp, oraz określonymi przez Zamawiającego w treści SIWZ; 

3) upewniłem się, co do prawidłowości i kompletności materiałów przedstawionych przez 
Zamawiającego, na podstawie których mogłem przystąpić do niniejszego postępowania; 

4) upewniłem się, co do prawidłowości i kompletności opisu przedmiotu zamówienia  
i możliwościach technologicznych wykonania zamówienia; 

5) treść projektu umowy (zał. nr 9 do SIWZ) jest nam znana,  akceptujemy warunki płatności 
oraz wyrażamy zgodę na włączenie tego projektu jako treść przyszłej umowy, którą 
jesteśmy gotowi zawrzeć po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu na naszą rzecz; 

6) przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie z zapisami w SIWZ i w projekcie umowy - zał. nr 

9 do SIWZ; 

7) uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ; 

                                            
1  rozdz. XII pkt 5 treści SIWZ, 
2  rozdz. III pkt 7 oraz  rozdz. XIII pkt 3 ppkt 2) treści SIWZ, 
3  rozdz. III pkt 8 oraz  rozdz. XIII pkt 3 ppkt 3) treści SIWZ, 
4  rozdz. III pkt 9 oraz  rozdz. XIII pkt 3 ppkt 4) treści SIWZ, 
5  rozdz. III pkt 10 oraz  rozdz. XIII pkt 3 ppkt 5) treści SIWZ. 
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8) realizacją robót montażu, nadzoru gwarancyjnego i ewentualnie serwisu posprzedażnego  
zajmować się będą osoby, posiadające ważne i aktualne świadectwa kwalifikacyjne 
uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru zgodne z 
wymogiem rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez 
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. nr 89, poz. 828 z 

późn. zm.) oraz z załącznika nr 1 do ww. Rozporządzenia pn. Rodzaj urządzeń, instalacji i 
sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji i uprawnień dla 
urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, 
przesyłających i zużywających energię elektryczną; 

9) cena ofertowa u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług:6 
a) nie prowadzi do powstania  obowiązku podatkowego, 

b) prowadzi do powstania obowiązku podatkowego w zakresie  ......................................................... 

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

10) korzystając z uprawnienia art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, niżej wymienione oświadczenia i 
dokumenty składane na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp o których mowa w 
rozdz. VI pkt 3 i 4 treści SIWZ 7: 

  - są w dyspozycji Zamawiającego i są  aktualne na dzień złożenia niniejszej oferty.8: 

− …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

− …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

− …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 - można je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 570 z późn. zm.) tj. informacji z Krajowego Rejestru Sądowego oraz informacji z 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

11) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 9 wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 10. 

 2. Przedmiot zamówienia zamierzam/y wykonać 11: 

 - bez udziału podwykonawców, 

 - przy udziale podwykonawców 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
/należy wskazać zakres zamówienia, którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy-om 

 3. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp informuję, że 12: 

  - żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

  - wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie 

                                            
6 Wykonawca w przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku, 

7 korzystając z uprawnienia ustawowego zakreślić, 
8 Wykonawca wskazuje nazwę oświadczenia/dokumentu z rozdz. VI pkt 3 i 4 treści SIWZ oraz lokalizację dokumentu u 

Zamawiającego np.: złożone wraz z niniejszą ofertą lub we wcześniejszym postępowaniu wskazując jego numer w 
którym Wykonawca złożył ofertę i uczestniczył w toku wyboru najkorzystniejszej oferty, 

9 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). 

10 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), 

11 właściwe zakreślić, 
12  niepotrzebne skreślić. 
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mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania  

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

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

 4. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? 

(właściwe zakreślić) 
13

: 

 - TAK  

 - NIE 

 5. W załączeniu przedkładam następujące dokumenty stanowiące integralną część niniejszej 
oferty: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 3 do SIWZ; 
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 4 do SIWZ; 

3) ……………………………………………………………………….………………………………………………………………; 

4) ……………………………………………………………………….………………………………………………………………; 

5) ……………………………………………………………………….………………………………………………………………; 

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

 6. Oferta została złożona na ..................................... stronach podpisanych (parafowanych) i kolejno 
ponumerowanych od nr ................. do nr ................ 

   
 
 

 

..................................................., dnia .....................................................   ........................................................................................ 

                                                                                                podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 

                                            
13Zamawiający wyłącznie dla celów statystycznych oczekuje od Wykonawcy informacji czy należy do grupy: 

MIKROPRZEDSIĘBIORSTW - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR; MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWO - przedsiębiorstwo, które zatrudnia 
mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR; ŚREDNICH 
PRZEDSIĘBIORSTW -  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. - (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).  


