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Załącznik nr 1 

…………………………………………….. 
                    Pieczątka Wykonawcy 

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

                         (miejscowość i data) 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa Wykonawcy: 

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

 

Adres Wykonawcy:  

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

NIP: ..................................................... 

REGON …........................................... 

Tel: ….................................................. 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: 

 

„Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie obszaru w rurociągi 
ciepła systemowego AEC Sp. z o.o. Rozbudowa Magistrali Batorego od CMC do ul. Biała Droga, Galerii i 

ul. Strefowej”. 

 

Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie  
Określonym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i  
wzorem umowy, na następujących warunkach: 

 
1. Oświadczam(y), że wykonamy przedmiotu zamówienia: za łączną wartość………………………………… zł brutto,  
(słownie…..............................................................................................................................................) brutto. 
 
2. Oświadczam(y), że na wykonanie przedmiotu zamówienia udzielimy………..…miesięcy gwarancji jakości. 
 
3. Oświadczam(y), że wykonamy dokumentację projektową w terminie: najpóźniej do dnia: 
………………………………od dnia podpisania umowy. 
 
4. Oświadczam(y), że wykonamy roboty budowlane w terminie: najpóźniej do dnia: ……………………………………  
 
5. Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia. 
 

 
6. Warunki płatności: przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez  
Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy  
wskazany na fakturze. 
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń oraz że otrzymaliśmy informacje konieczne do właściwego przygotowania oferty. 
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8. Oświadczam(y), że zobowiązuje(my) się zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy PZP do zatrudnienia na podstawie  
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji  
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §  
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). 
9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, tj. 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 
10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, nie wnosimy do jej treści żadnych uwag i 
zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w 
niej określonych oraz w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 
11. Oświadczam(y), że nie zamierzam(y) powierzyć do podwykonania żadnej części niniejszego  
zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom [*]: 

 

 
L.p. 

 
Nazwa i adres 

podwykonawcy 

 
Nazwa części zamówienia 

 
Procentowa część zamówienia, jaka zostanie 

powierzona podwykonawcy 
 lub podwykonawcom 

1.    

2.    

3.    

 
12. W przypadku wyboru naszej oferty, przed podpisaniem umowy złożymy zabezpieczenie należytego  
wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto w formie …................................. zgodnie z warunkami  
ustalonymi we wzorze umowy. 
 
13. Oświadczam(y), że złożyliśmy wadium w formie ………………………………………… i w wymaganej wysokości. 
 
14. Wskazujemy numer konta, na które należy zwrócić wadium w pieniądzu: 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
15. Oświadczam(y), że nie uczestniczę(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 
udzielenia niniejszego zamówienia. 
 
16. Oświadczam(y), 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. 
 
17. Oświadczam(y), że 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 tym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania [*]: 
 
 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

             Strony w ofercie                 
(wyrażone cyfrą) 

od do 

    

 
 

                                                 
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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18.  Oświadczam(y), że wszystkie oświadczenia i informacje załączone do oferty są kompletne, rzetelne i  
prawdziwe. 
19. Oświadczam(y), że należę do grupy małych lub średnich przedsiębiorstw – TAK/NIE [*]). 
20. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie złożonej oferty oraz w sprawach 
dotyczących ewentualnej realizacji umowy jest: ……….…………………………………………………...,  
e-mail: ……………………………………………..,  
tel.: ………………………………………………….. 
 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1)…........................................................... 
2)…........................................................... 
3)…........................................................... 

 
 
 
 

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

 Podpis(y) osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
 

 

 


