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Nr sprawy: INR.271.04.2019 
* wykreślić jeśli nie dotyczy  

Załącznik Nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ  OFERTOWY                                    

Nazwa / imię i nazwisko Wykonawcy:  

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
Siedziba / miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy: 

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

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

NIP   ………...…………………………………    REGON   …………………………..……………… 
 

Nr tel.   ………...…………………………………    Nr fax   …………………………..……………… 
 

e-mail: ……………………………………………………….. 
 

składam ofertę dla potrzeb:                 Gminy Wojciechów  
 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  

             

Przebudowa drogi gminnej nr 106917L w miejscowości Maszki - część 1 zamówienia * ;  

 

Przebudowa drogi gminnej nr 112575L w miejscowości Maszki i Maszki k. Wojciechowa                                

– część 2 zamówienia * ; 
 

Oferuję/my wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ                   

i dokumentacji technicznej:  

 

w zakresie części 1 zamówienia* za łączną cenę oferty brutto .................................................... zł * 

(słownie zł brutto: ………………………………………………………………………………………………… 

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

w tym netto........................................... zł, podatek VAT …….. %, ............................................... zł 

 

w zakresie części 2 zamówienia* za łączną cenę oferty brutto .................................................... zł * 

(słownie zł brutto: ………………………………………………………………………………………………… 

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

w tym netto........................................... zł, podatek VAT …….. %, ............................................... zł 

 

 
1) Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam:  

……………  miesięcy gwarancji od daty odbioru końcowego robót w zakresie część 1 zamówienia*/ 

……………  miesięcy gwarancji od daty odbioru końcowego robót w zakresie część 2 zamówienia* 

(wymagany minimalny 36-miesięczny okres gwarancji - niepunktowany). 

2) Termin realizacji zamówienia: - do 30 dni od podpisania umowy wykonanie robót budowlanych + 15 

dni na opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - w zakresie część 1 zamówienia* / 

                                                  -  do 30 dni od podpisania umowy w zakresie część 2 zamówienia*. 

3) Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi w SIWZ i nie 

wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

4) Oświadczam/y, że powyższa cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową 

realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ, załącznikami, projektem umowy i obowiązującymi 

przepisami.  

5) Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą co najmniej 30 dni licząc od 

ostatecznego terminu składania ofert. 

6) Oświadczamy, że załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń               

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego.  
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7) Wymagane wadium zostało wniesione w wysokości:  ……………… na cz.1* / ………….…. na cz.2* 

w formie: ………………………………………………*/…………………………………………….* 

Numer rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium wpłacane w pieniądzu: 

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….……..…(jeśli dotyczy). 

8) W przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 10 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie na warunkach 

określonych w SIWZ przed podpisaniem umowy. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca 

wpłaci na rachunek bankowy wskazany w SIWZ. 

9) Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń treść oświadczenia gwarancyjnego stanowiącego 

załącznik Nr 3A do SIWZ i zobowiązujemy podpisać oświadczenie gwarancyjne w momencie odbioru 

prac pod rygorem odmowy wypłaty wynagrodzenia. 

 

10) Oświadczam, że zamierzam powierzyć następującemu podwykonawcy/-om: 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać nazwę/firmę podwykonawcy/–ów lub wpisać nie dotyczy) 

 

następujące części zamówienia:  

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………...  
(należy wskazać zakres robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców, podać wartość brutto (PLN) 

lub % udział podwykonawstwa, lub wpisać nie dotyczy). 

 

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni punktu 10 Zamawiający przyjmie,                            

że Wykonawca nie przewiduje podwykonawstwa.  

 

11) Do niniejszej oferty załączamy:   

 

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

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

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

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

12) Zastrzeżenie Wykonawcy:  

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawo zamówień publicznych wykonawca zastrzega, iż niżej wymienione informacje 

składające się na ofertę, nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, gdyż stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji : 

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

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

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

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

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

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

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

W celu wykazania, że w/w zastrzeżone dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa składam dokumenty  

(podać jakie dokumenty i ilość stron) uzasadniające zastrzeżenie: 

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………..………………………………………… 
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13) Czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą ?      TAK *   /   NIE *    

              (zaznaczyć właściwe poprzez wykreślenie opcji, która nie dotyczy Wykonawcy)  

 

(Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma 

bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 

250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR). 

 

14) Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, iż wszystkie załączone do oferty  dokumenty                       

i złożone oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert (art. 297 kk).  

 

15) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
1)

  

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

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*                                                                      
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).   

* 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). 

  

16) Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP informuję, że wybór oferty                           

(należy odpowiednio zaznaczyć punkt  a)  lub  b) ) :   

 

a)  nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego,                

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć, 

   

b)  będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie                    

z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć – w następującym 

zakresie:  

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

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

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

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

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

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

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

(Należy podać rodzaj każdego towaru / usługi oraz wartość bez podatku VAT. Cena oferty powinna być 

obliczana z uwzględnieniem z art. 91 ust. 3a Ustawy. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów                   

i usług wykonawca nie dolicza podatku VAT do ceny ofertowej i w kosztorysie ofertowym przy danej 

pozycji – wskazuje zapis „obowiązek podatkowy po stronie zamawiającego”, Zamawiający w celu 

oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Dla porównania i oceny 

ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto dla danej części zamówienia jaką poniesie na 

realizację przedmiotu zamówienia.) 

 
Uwaga: W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy żadnego z wariantów oraz nie wskaże nazw (rodzajów) 

towarów lub usług zamawiający przyjmie na dzień składania ofert, że wybór oferty nie będzie prowadził do 

powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego. 

 

 

 

 

                                                                                                              ……………………………………………   
 ……………………..……................                                                                                           (pieczęć i podpis Wykonawcy  

                 (miejscowość i data)                                                                                                                   lub Pełnomocnika) 

 

 


