
O FER TA 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

Do 

SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy 

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

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  

 
Remont zewnętrzny przychodni zdrowia przy ul. Janiszowskiej 15 w Warszawie 
Nr ref: 8/PN/RB/2020 

MY NIŻEJ PODPISANI  
 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

działając w imieniu i na rzecz 
_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy 

wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ). 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za 

związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 
za cenę netto _____________________________ złotych  
(słownie złotych: ________________)  
za cenę brutto _____________________________ złotych  
(słownie złotych: ________________)  

zgodnie z załączonym do oferty Kosztorysem Nakładczym. 
 
Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi [w pełnych miesiącach ponad 36 wymaganych 

(maksymalnie 24)]_______________ 
 

4. INFORMUJEMY, że (właściwe zakreślić)1: 

 
1
 dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości 

netto oferty, tj. w przypadku: 
• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od 
towarów i usług, 



− wybór oferty nie  będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego. 

− wybór oferty będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w 
odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): 

____________________________________________________.  
Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek 

podatkowy u Zamawiającego to: 
- ___________ zł netto. 
 

5. ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia**: 
a) ____________________ (Opis części zamówienia, które będą zlecone podwykonawcom) 
    
 
    

**  należy podać informacje dotyczące podwykonawcy/ów, o których mowa w art. 22 a ust. 4 ustawy   
Pzp oraz art. 36 a ustawy Pzp. Jeżeli wykonawca nie będzie realizować zamówienia przy udziale 

podwykonawców należy wpisać „NIE DOTYCZY”. 

 

    

6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

7. JESTEŚMY związani ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.  

 

8. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte w odrębnym i stosownie nazwanym 

załączniku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr ___ do Oferty i zastrzegamy, że nie 

mogą być one udostępniane. 

9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy zawartymi 

w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z 

niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

10. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu3. 

 

 
• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy 

porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 
 
2 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). 
3 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). 



 

11. UPOWAŻNIONYM DO KONTAKTU w sprawie przedmiotowego postępowania jest: 

Firma:______________________________________________________________  

Imię i nazwisko:______________________________________________________ 

adres_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

tel. _______________ fax _______________ e-mail: ________________________ 

12. SPIS dołączonych oświadczeń i dokumentów:  

(należy wymienić wszystkie złożone oświadczenia i dokumenty itp.): 

- __________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________ 

15. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem/małym/średnim* przedsiębiorstwem. 

 

__________________ dnia __ __ ____ roku 

 

__________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

* niepotrzebne skreślić 

 


