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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

......................................................                                           ....................................dnia....................... 

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

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

(pieczęć firmy oferenta) 

Miasto Radymno 

ul. Lwowska 20,  

37-550 Radymno 

 

OFERTA 

 

1. W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia               

15.02.2019 r. opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod                       

514969-N-2019 związanego z realizacją zadania pn.: „Modernizacja 
energetyczna budynku ochrony zdrowia w Radymnie” oferujemy wykonanie 

przedmiotu zamówienia  

zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia za cenę: 

 

Cena Ofertowa…………………………………………………PLN brutto 

 

Słownie złotych:………………………………………………………………  

 

Powyższa cena zawiera, doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

podatek VAT, który w dniu złożenia oferty wynosi:.............%, 

tj...........................................zł 

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

 

2. Na wykonane roboty udzielimy ……….. miesięcy gwarancji (zgodny z 

kryterium opisanym w rozdz. XIV SIWZ - min. 60 m-cy). 

 

Oświadczamy że: 

3. zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi - w tym ze specyfikacją, 

warunkami przetargu, realizacją oraz projektem umowy, projektem 

budowlanym i akceptujemy je bez zastrzeżeń; 

4. uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w „SIWZ”; 
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5. akceptujemy bez zastrzeżeń istotne postanowienia umowy; 

6. akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na 

zasadach opisanych we wzorze umowy w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury; 

7. w przypadku przyjęcia naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 

terminie wskazanym w piśmie akceptującym i złożenia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami w SIWZ. 

8. udzielamy Zamawiającemu tytułu rękojmi w okresie równym okresowi 

gwarancji wskazanemu w pkt 2 i terminy te biegną równolegle; od daty 

podpisania protokołu odbioru końcowego. 

9. Oświadczam, że zamówienie wykonamy samodzielnie*/przy pomocy 

podwykonawców* (niepotrzebne skreślić),  

Nazwa podwykonawcy Siedziba podwykonawcy NIP podwykonawcy 

   

 którym zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia: 

Podwykonawca Wyszczególnienie 

  

W przypadku nie wypełnienia tego punktu w całości, bądź nie wymienienia 

części, które zostaną powierzone podwykonawcom, Zamawiający uzna, że 

Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.  

10. Informuję, że wybór przedmiotowej oferty będzie*/nie będzie* (niepotrzebne 
skreślić) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

Jeżeli taki obowiązek powstanie u Zamawiającego informuję, iż dotyczy on: 

Lp. Nazwa usługi  Wartość bez kwoty podatku 

1 … … 

… … … 

 

11. Zgodnie z wymogami Zamawiającego, przedstawiamy w załączeniu wymagane 

oświadczenia wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
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12. 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. 

13. Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji stanowią informacje składające się na ofertę, zawarte 

na stronach od........ do....... i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. 

Wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa 

znajduje się na stronach………… 
Niewypełnienie pola w pkt 13 oznaczać będzie, że Wykonawca nie załącza do oferty żadnych 
dokumentów objętych tajemnicą przedsiębiorstwa. 

14. Wykonawca jest (proszę zakreślić odpowiedni prostokąt) : 
 - mikroprzedsiębiorstwem, 

 - małym przedsiębiorstwem, 

 - średnim przedsiębiorstwem. 

Uwaga:  

Mikroprzedsiębiorstwa: przedsiębiorstwo: które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 mli EURO, 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny dochód lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 mln EURO, 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EURO lub roczna  suma bilansowa nie 
przekracza 43 mln EURO 

15. Oświadczam, że osoby realizujące czynności tj. - wykonywanie prac objętych 

zakresem niniejszego zamówienia, w tym prace fizyczne przy robotach 

budowlanych oraz operatorów sprzętu z wyłączeniem kadry kierowniczej, jeżeli 

wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu 

przepisów kodeksu pracy - są zatrudnione na umowę o pracę. 

16. Oświadczam, że przekazałem osobom fizycznym, których dane osobowe zostały 

udostępnione Zamawiającemu w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, informację o udostępnieniu tych danych osobowych 

obejmującą elementy treści wskazane w art. 14 Rozporządzenia 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). 
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17. Oświadczam, że przekażę informację o której mowa w pkt 16 wszystkim 

osobom fizycznym, których dane zostaną udostępnione Zamawiającemu w 

przyszłości, w toku niniejszego postępowania. 

18. Oferta zawiera ……… ponumerowanych stron. 

19. Dane teleadresowe Wykonawcy.  

 

Nazwa Wykonawcy   

Osoba do kontaktu  

telefon, fax  

e-mail  

 

 

......................................................................                                                       
(podpis/y/ osób wskazanych w  dokumencie uprawniającym 

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających 

pełnomocnictwo ) 

 

 

 

* niewłaściwe skreślić  


