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Załącznik nr 3 do SWZ 

 

F O R M U L A R Z   O F E R T OWY 
 
1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

zamówienia podstawowego bez negocjacji pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu 

użytkowania budynku gospodarczo-mieszkalnego stajni i wozowni na budynek usługowy 

z częścią biurową” (nr sprawy: PD-ZP.271.1.2022) 

 

2. Dane dotyczące Wykonawcy: 

 

Nazwa (firma) Wykonawcy(*) Adres Wykonawcy województwo 

 

 

  

 

NIP Regon telefon e-mail 

    

 

3. Składamy ofertę: 

 

3.1.  Oferujemy wykonanie zamówienia za łączną ryczałtową cenę brutto: ……………. zł, 

w tym VAT: ……..%  

 

3.2. Oferujemy termin płatności: .… dni od otrzymania f-ry (wpisać liczbę: 14 lub 21 lub 30 

 

3.3. Oferujemy okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia: …….. miesięcy od 

dnia odbioru (wpisać liczbę: 24 lub 36 lub 48 lub 60) 

 

 

4. Oświadczam, że: 

• zapoznałem się z warunkami zamówienia (SWZ) i przyjmuję je bez zastrzeżeń, 

• przedmiot umowy wykonamy w sposób gwarantujący dostępność dla osób 

niepełnosprawnych, 

• zapoznałem się z postanowieniami SWZ, OPZ, projektu umowy, ew. wyjaśnień 

modyfikacji SWZ i przyjmuję je bez zastrzeżeń oraz zobowiązuję się w przypadku 

wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na wskazanych w ww. dokumentach oraz w 

ofercie warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

• przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia opisanym w OPZ, 

• oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z SWZ i zał. do SWZ, ew. wyjaśnieniami, 

modyfikacjami dokonanymi w trakcie postępowania, 

• w cenie oferty uwzględniono wszystkie koszty wykonania zamówienia wynikające  

z SWZ i zał. do SWZ oraz w szczególności z zapisów OPZ oraz projektu umowy – 

załącznik do SWZ, 

5. Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu 

podwykonawcy: (nie wypełniać - jeśli nie dotyczy) 

 

Część/zakres zamówienia Nazwa (firma) podwykonawcy** 

  

 

6. Oświadczamy, że należymy do grupy: mikro / małych / średnich / dużych 

przedsiębiorstw )* 

 
*)   Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6.05.2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw 

(Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36):  
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▪ mikroprzedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 2 mln. EUR; 

▪ małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 10 mln. EUR; 

▪ średnie przedsiębiorstwa – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln. EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
43 mln. EUR.  

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych postanowieniami niniejszej Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z wszystkimi załącznikami oraz pozyskaliśmy wszelkie 

informacje i materiały niezbędne do sporządzenia oferty. 

8. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 

umowy zgodnie z projektem umowy (Załącznik do SWZ), w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

9. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do upływu terminu określonego datą  

w dokumentach zamówienia. 

10. Oświadczamy, iż spełniamy warunki udziału w postępowaniu wskazane w ogłoszeniu oraz 

w SWZ, wyjaśnieniach do SWZ i ew. modyfikacjach SWZ (nie dotyczy). 

11. Oświadczamy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 

12. Informuję, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadzić do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawca lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania: 

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

Ich wartość bez kwoty podatku: ………………………………………………………………. 
13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

rozporządzenia 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). wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem  

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

14. Wyrażamy  zgodę  na  pobieranie  z  ogólnodostępnych  i  bezpłatnych  baz  danych,  

dokumentów, tj. z CEIDG (www.ceidg.gov.pl)  lub KRS (www.ems.gov.pl); 

 

 

Data: ……………. 

 

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem 

zaufanym/podpisem osobistym )* 

 

Załączniki do oferty: 

1. ……………………………………………….. 

2. ……………………………………………….. 

3. ……………………………………………….. 

 

*Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot 

(Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę 

wspólną. 

http://www.ceidg.gov.pl/
http://www.ems.gov.pl/

