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Załącznik nr 1  

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców:  

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

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

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

Adres*:.................................................................................................................................................................... 

NIP*:....................................................................................................................................................................... 

Adres e-mail* i/lub faks*, na który Zamawiający będzie przesyłać korespondencję:  

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

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika Wykonawcy,  

reprezentowany przez …………………………………………………………………..………..…………..………… 

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

                                                         (imię i nazwisko, podstawa reprezentacji) 

  

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie, pn. WYKONANIE REMONTU (WYMIANY) POSADZEK WYKONANYCH   

Z GLINY (POLEP) W OBIEKTACH MUZEALNYCH ZLOKALIZOWANYCH  W  PARKU  ETNOGRAFICZNYM   

W  TOKARNI 

        
1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę brutto: 

…………………….…………., cena brutto słownie: ……………………………………………………………………. 

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

  w tym: …………….…………….. zł netto (słownie:…………………………..……………………………….….……. 

   ………………………………………………………………..…… zł) plus kwota podatku VAT tj…………….……….zł, 

2. W terminie do dnia 14.12.2020 r.   

3. W celu przyznania punktów w kryterium „okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady (R) – 

maksymalnie 40 punktów, oświadczamy, że oferujemy rękojmię na okres: 

□ 60 m-cy 

□ 66 m-cy 

□ 72 m-ce 

□ 78 m-cy 

□ 84 m-ce 

(Należy zaznaczyć – zgodnie z kryterium oceny ofert (Rozdział XIV pkt. 3) brak zaznaczenia lub zaznaczenie kilku 
możliwości będzie traktowane jako zadeklarowanie gwarancji jakości oraz rękojmi na okres 60 m-cy) 
 

4. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na termin płatności do 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego,  

5. Oświadczamy, że akceptujemy Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 5 do SIWZ i nie wnosimy do nich 

zastrzeżeń. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na w/w warunkach  

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  
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6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami SIWZ, przyjmujemy je bez zastrzeżeń,  

7. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia,  

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania    

ofert,  

9. Oświadczamy, że zamierzamy /nie zamierzamy* powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.  

 

 Część przedmiotu zamówienia zlecana 
podwykonawcy  
 

Nazwa (firma podwykonawcy) 

   

Jednocześnie oświadczamy, że pozostałe części przedmiotu zamówienia wykonamy siłami własnymi.  

10. Wyłącznie do celów statystycznych Urzędu Zamówień Publicznych, wg klasyfikacji przedsiębiorstw pod 

względem wielkości nasza firma jest / nie jest* (*niepotrzebne skreślić) małym lub średnim przedsiębiorcą.  

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 10 milionów EUR.  

Średnie przedsiębiorstwa: 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.  

11. Informujemy, że (niepotrzebne skreślić):  

‐    wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.** 

‐    wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do 

następujących towarów / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia)** ……………………………….. 

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

Wartość towarów/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy  

u Zamawiającego to …………………………..….. zł netto.  

**Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty,  

tj. w przypadku: 

a) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

b) mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,  

c) importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych 

podatku VAT.  

 

12. 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, 

13. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny 

i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.),  

 

 

14. Załącznikami do niniejszej oferty są:  

                                                           
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). 
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................................................... .........................................................................  

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

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

Oferta wraz z załącznikami zawiera ……… kolejno ponumerowanych stron.  

  

  

 ...........................................                            .................................................................  
            Miejscowość, data                                                        podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych         

            do reprezentowania Wykonawcy   

  

*/** niepotrzebne skreślić  

  

  

  

  


