Załącznik Nr 1 do SWZ
Sygnatura akt: 3/2021/SPON

DANE WYKONAWCY1:
………………………………….................................................................................................
/pełna nazwa wykonawcy/

ul..........................................................................., kod pocztowy ……….................................
miasto ………………….................…………… województwo: ...............................................
NIP: ............................................................. REGON: ………..………........…………………
telefon firmowy: .........................................
e-mail firmowy: ..........................................
FORMULARZ OFERTOWY
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod
nazwą „Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grudziądzu – etap II”,
po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i uwarunkowaniami zawartymi w SWZ
i Wzorze umowy oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Cena oferty brutto ……………………………………………………………………….PLN
słownie złotych ……………………………………………………………………….……….
Cena zawiera podatek VAT, w wysokości ………..%
1) Informujemy, że zgodnie z art. 225 Pzp wybór złożonej w niniejszym postępowaniu
oferty nie będzie/będzie prowadzić do postania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług2.
2) Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym
w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3) Deklarujemy udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres …........
miesięcy.
4) Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji
Warunków Zamówienia.
5) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie określonym w Specyfikacji
Warunków Zamówienia. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w kwocie
...................................... PLN w formie ..................................................................................
Wadium (wniesione w formie pieniężnej) należy zwrócić na konto nr ..................................
..................................................................................................................................................
1

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia należy wskazać dane teleadresowe
wszystkich Wykonawców oraz należy wskazać, który z Wykonawców jest upoważniony do reprezentowania w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
2
- Niepotrzebne należy skreślić lub usunąć. Brak jakiegokolwiek oznaczenia uznany zostanie za brak powstania obowiązku podatkowego po
stronie Zamawiającego.

6) Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący ..................................................................................................
.................................................................................................................................................
(wypełniają Wykonawcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

7) Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców*:
a) ..........................................................................................................................................
(część powierzonego zadania i firma podwykonawcy)

b) .........................................................................................................................................
(część powierzonego zadania i firma podwykonawcy)

8) Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 %
ceny brutto oferty, w następującej formie: ………………………………..............………
9) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Wzoru umowy określonymi
w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej
oferty, do jej zawarcia zgodnie z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji
Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10) Czy Wykonawca jest:
- mikroprzedsiębiorstwem

[.....] TAK

[.....] NIE

[.....] TAK

[.....] NIE

[.....] TAK

[.....] NIE

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

- małym przedsiębiorstwem
przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO

- średnim przedsiębiorstwem
przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym
przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie
przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza
43 milionów EURO

11) Niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji, które stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1913) i jako takie nie mogą być ogólnodostępne. (Wykonawca jest
zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa).

12) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku
z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez
niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zgodnie
z poniższą treścią:
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.*
Wyjaśnienie: 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 treść oświadczenia wykonawca składa wykreśloną.
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............................., dnia ......................

* - niepotrzebne skreślić
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