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

pieczęć wykonawcy  

 

FORMULARZ OFERTOWY  

Nazwa (firma) wykonawcy: …..........……………......................................................................  

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

Adres siedziby: …..........……….....................……............................................................................. 

NIP:……........…….…………........….......; REGON: ……....…....……….....………...………... 

Tel. …………....………;   Faks: ……..............……....; e-mail: …………….....…………………… 

Osoba upoważniona do kontaktu: ……………………………………………………………………….. Tel. …………....………; 

Faks: ……..............……....; e-mail: …………….....…………………… 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia z dnia ……………..2017 r., w postępowaniu o zamówienie publiczne znak 
ZP/09/PN/FA/2017, prowadzonym na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu 
nieograniczonego, składam ofertę na: 

MODERNIZACJĘ SIECI TELEINFORMATYCZNEJ ORAZ DEDYKOWANEJ SIECI 
ELEKTRYCZNEJ W INSTYTUCIE EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH W 

KATOWICACH - ETAP IV 
W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy   
 
...................................................................................................................................................: 
(nazwa [firma] wykonawcy) 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia oraz załącznikami do SIWZ:  

2. Cena wykonania zamówienia wynosi: 

cena netto:  ........................................ PLN 

(słownie: ......................................................................................................................PLN) 

podatek VAT...........% w wys. ............... PLN  

(słownie: ......................................................................................................................PLN) 

cena brutto:  ....................................... PLN 

(słownie: ......................................................................................................................PLN) 

3. Oferuje wykonanie zamówienia w terminie ………………………………………………. dni kalendarzowych 
od daty podpisania umowy. 

Maksymalny termin wykonania zamówienia to 70 dni kalendarzowych od daty podpisania 
umowy. W przypadku niepodania terminu realizacji zamówienia, wykonawca otrzyma 0 
punktów, a w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej, zamawiający przyjmie, że 
termin realizacji zamówienia wynosi 70 dni od daty podpisania umowy. 
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4. Oświadczam, że podana wyżej cena ofertowa zawiera w sobie wszystkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia, określone w SIWZ oraz we wzorze umowy. 

5. Oświadczam, że wybór oferty będzie/nie będzie(*) prowadzić do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług dla: 
.........................................................................................................................................(***)

 

(nazwa [rodzaj] towaru, którego dotyczy) 

6. Oświadczam, że uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i 
złożenia niniejszej oferty. 

7. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz 
przyjmujemy bez zastrzeżeń wszystkie postawione w niej wymagania i warunki zawarcia umowy. 

8. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy, stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ 
i akceptujmy warunki w nim określone.  

9. W przypadku wyboru złożonej przez nas oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z 
niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w terminie i miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego.  

10. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert. 

11. Oświadczam, że: (*) 

 zamówienie wykonam w całości własnymi siłami(*) 

 następującą część zamówienia powierzę podwykonawcom(*) 

Nazwa (firma) podwykonawcy 
Część (zakres) przedmiotu 
zamówienia powierzona 

podwykonawcy 

Procentowy udział 
podwykonawstwa 

   

   

Uwaga: Brak wypełnienia tabeli i skreślenia powyżej rozumiany będzie przez zamawiającego jako 
realizacja zamówienia bez udziału podwykonawców. 

12. Osobą/osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań 
umowy jest/są: 

12.1. ……………………………………………/fax/mail …………………………………………... 

zakres odpowiedzialności ………………………………………………………………….. 
12.2. ……………………………………………/fax/mail …………………………………………... 

zakres odpowiedzialności ………………………………………………………………….. 

13. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w niniejszym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania 
oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcjum/ spółki cywilne) jest: 

13.1. ……………………………………………/fax/mail …………………………………………... 

14. Wadium w niniejszym postępowaniu w kwocie  …......................................................... zł., 
zostało wniesione w dniu …………………. w formie ………………………………………….. 

15. Zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium prosimy kierować na konto: 
.............................................................................................................................................. 

( dot. tych  wykonawców którzy wnoszą wadium gotówką ) 

16. Deklaruję(my) wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie: 
……………………………………………………………………………………………………….. 

17. Oświadczam, że Wykonawca (informacja dla celów statystycznych): (****) 
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 jest mikroprzedsiębiorcą (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego 
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR); 

 jest małym przedsiębiorcą (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego 
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR); 

 jest średnim przedsiębiorcą (przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani 
małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie 
przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR); 

 nie jest mikroprzedsiębiorcą lub małym lub średnim przedsiębiorcą. 

18. Wykaz dokumentów stanowiących załączniki do oferty (**): 

18.1. .................................................................................... strona ........................ 

18.2. .................................................................................... strona ........................ 

18.3. .................................................................................... strona ........................ 

18.4. .................................................................................... strona ........................ 

18.5. .................................................................................... strona ........................ 

18.6. .................................................................................... strona ........................ 

19. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że wszystkie załączone do oferty dokumenty 
opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK). 

20. Oferta została złożona na ................................ ponumerowanych stronach. 

21. Zastrzeżenia wykonawcy: 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, które zostały oznaczone klauzulą: 
„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503)” i 
dołączone do oferty, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania: 

1. .................................................................................... strona ........................ 

2. .................................................................................... strona ........................ 

 
…………………….., dnia ............................ 
          .......................................................................... 

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby lub osób  
upoważnionych do reprezentowania wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(
*

) 
Niepotrzebne skreślić  

(
**

)
 Należy dopisać tyle punktów ile jest potrzebnych 

(***) W przypadku oferty na dostawę towaru, która będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego, o którym mowa w pkt. 4, wykonawca podaje w pkt. 2 jedynie cenę netto 
(****) Właściwe zakreślić. 


