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Załącznik Nr 1 

DPSJ.KG.252.16.2018 

 

……………………………..     
        (pieczęć Wykonawcy)       

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

I. Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa Wykonawcy ..…………………………………………………………………………... 

..…………………………………………………………………………..................................... 

Siedziba ….……………………………………………………………………………………... 

NIP ……………………………………………………………………………………………... 

REGON ………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu / faxu ………………………………………………………………………………. 

E-mail ………………………………………………………………………………………….. 

Osoba lub osoby uprawnione  

do zaciągania zobowiązań   …………………………………………………………… 

w imieniu oferenta,  

lub we właściwym umocowaniu …………………………………………………………… 

 

 

 

II. Dane dotyczące Zamawiającego: 

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach 

Jarogniewice, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń 

Nr telefonu: (61) 28 27-027 lub 28 27-011 

Nr faksu: 61 28 26-110  

e-mail: pomoc@dps.jarogniewice.pl   

 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie roboty budowlanej polegającej na 

przebudowie istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną  

i deszczową. oferuję realizację zamówienia zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia w następujący sposób:  

1. CENA OFERTOWA BRUTTO 

………..………………………………………… zł w tym 23 % podatku VAT 

 (słownie brutto: ………………………………………………………………..…….. /100 zł) 

2. OFEROWANY TERMIN GWARANCJI 

………………………….. miesięcy 
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3. Wadium w wysokości 1 000,00 zł wnoszę w formie …………………………………….. 

 

4. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie do 12.12.2018 r. 

 

5. Informujemy, iż zgodnie z art.  91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wybór oferty: 

a) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*, 

b) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w wyniku 

  czego wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

  będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuję ich wartość bez kwoty podatku*:  

 

…………………………………………………………………………………….……… 
*skreślić, jeżeli nie dotyczy 

 

6. Zamówienie zamierzamy wykonać sami/z udziałem podwykonawców**. Podwykonawcom 

zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części Zamówienia: 

a) ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………   

Nazwa firmy Podwykonawcy 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

Nazwa firmy Podwykonawcy 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Nazwa firmy Podwykonawcy 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
 

**skreślić, jeżeli nie dotyczy 

 

7. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców informujemy,  

że odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną. 

 

8. Oświadczamy że: 

a. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty robót niezbędnych do   

 prawidłowego wykonania zamówienia; 

b. zapoznaliśmy się z zapisami SIWZ i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag,  

 a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z wzorem umowy  

 i wykonamy zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia; 

c. uważamy się za związanych ofertą przez 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania 
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 ofert, uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym dniem biegu terminu 

związania ofertą; 

d. osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane przepisami 

 uprawnienia; 

e. otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty; 

f. w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy 

 w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

g. w przypadku zaistnienia jednej z przesłanek określonych w art. 46 ust. 1 – 2 oraz ust. 4 

 ustawy PZP, wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek o numerze 

 ……………………………………………………………………………………………… 

h. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art. 14 rozporządzenia 

 Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób 

 fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

 przepływu takich danych. 

 

Czy wykonawca jest:  mikroprzedsiębiorstwem*  

    małym* 

    średnim przedsiębiorstwem* 

 (*właściwe zaznaczyć)  

Zgodnie z artykułem 2 załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 r.: 

1) do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą 

przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie 

przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów 

EUR, 

2) małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 

pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 

milionów EUR, 

3) mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 

pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 

milionów EUR. 

 

Składający oświadczenie uprzedzony jest o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 

Kodeksu Karnego. 

 

 

…………………………,  dnia ………………………… 

 

 

 

 

…………………………………………… 
Imię, nazwisko podpis i pieczątka osoby lub osób figurujących  

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań 
w imieniu oferenta lub we właściwym umocowaniu 

 

 


