
 

1 

 

Nr sprawy: 4/PN/RB/2019                                          Załącznik nr 1 do SIWZ -  formularz oferty 

 

SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy 

ul. gen. M.C. Coopera 5, 01-315 Warszawa 

 

Formularz oferty  

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:  

 

„Wykonanie poradni Nocnej Pomocy Lekarskiej w budynku przychodni zdrowia przy 

ul. Czumy 1 w Warszawie” 

 
 

A. Dane Wykonawcy: 

Wykonawca/Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Adres: .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.……………………………………..……………………………………….. 

 

Nr telefonu: …………………………………………. 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: 

 

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

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym  

 

postępowaniem: e-mail ………………………………………………………………  faks: ……………………………………………   

 

B. Łączna cena ofertowa (kryterium 1 – waga 60%): 

L
p
. 

Kosztorys wg załącznika Cena netto 

2
. 

prace remontowe w pomieszczeniach 

przychodni zdrowia przy ul. Czumy 1 w 
Warszawie 

nr 2.1  

Podatek 23%VAT:  

Razem cena brutto:  

 

słownie złotych brutto: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

C. Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi (kryterium 2 – waga 40%) [w pełnych miesiącach 

ponad 36 wymaganych (max 24)]: 

Oferujemy wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi o:   pełen m-c/pełne m-ce/pełnych m-cy  
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D. Oświadczenia: 

1) Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz ze wzorze umowy; 

2) W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

3) Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie 

wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 

4) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert 

(włącznie z tym dniem); 

5) Akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi na zasadach opisanych we wzorze 

umowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury; 

6) Ofertę niniejszą składamy na ……………… kolejno ponumerowanych kartkach. 

7) Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na kartkach ………… niniejszej oferty stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W celu 

wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę naszego przedsiębiorstwa: 

a) Załączyliśmy oświadczenie o nieupublicznieniu  zastrzeżonych informacji, 

b) Wykazaliśmy, jaką te informacje stanowią wartość: 

c) Wykazaliśmy, jakie zostały podjęte kroki/działania celem zachowania poufności informacji w 

rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

8) Oświadczamy, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów wymienionych w pkt 9) niniejsza oferta 

oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

9) Oświadczam, że jesteśmy (właściwe zaznaczyć znakiem X – jeśli dotyczy): 

 

mikroprzedsiębiorstwem (to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego 
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR) 

 

małym przedsiębiorstwem (to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego 
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR) 

 

średnim przedsiębiorstwem (to 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) 

 

 

10) Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniżej wymienione części zamówienia:  

(wypełnić o ile są znani na tym etapie) 

Lp. Rodzaj części zamówienia Nazwa i adres podwykonawcy 

   

   

 

11) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.1 

_______________ 
1 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). 
 

  

E. Zobowiązania w przypadku przyznania zamówienia: 

1) Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

2) Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy  
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jest .............................................................................................................................. 

e-mail: ………...……........………….…………………..……. tel./fax: ....................................………………..; 

F. Spis treści: 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

 

1) .......................................................................................................................................... 

2) .......................................................................................................................................... 

3) .......................................................................................................................................... 

4) .......................................................................................................................................... 

5) .......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

Pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Data i podpis z pieczątką imienną, lub podpis czytelny 
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 


