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Nr sprawy: BZ/ZP.09/18/06/19. 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
FORMULARZ OFERTY 

 
Dane Wykonawcy1: 
Zarejestrowana nazwa: ………………………………………………………………………………………………. 
 
Zarejestrowany adres:………………………………………………………………………………………………… 
Adres do korespondencji, jeśli jest inny niż wskazany powyżej: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
REGON:………………………………………………………………………………………………………………. 
 
NIP:…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………………………. 
 
Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Osoba/y upoważniona/ne do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca/e 

ofertę:………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
FAX na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję: ………………………………………………………. 
 
E-mail na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję:………………………………………….................. 
 
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
„Saniko” Sp. z o.o. ul. Komunalna 4 
87-800 Włocławek 
 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. przetargu 
nieograniczonego na: „Rozbudowę i przebudowę istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych oraz 
związanych z nią instalacji, sieci, urządzeń infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w ramach 
inwestycji pn. Modernizacja istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów 
Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski, na terenie działki o nr ew. 189/3, 189/4, 190/2, 192/2  
w obrębie ew. Machnacz gm. Brześć Kujawski, współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”. 

PRZEDKŁADAM/Y niniejszą ofertę oświadczając, że AKCEPTUJĘ/EMY w całości wszystkie warunki zawarte  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako wyłączną podstawę procedury przetargowej. 

                                                             
1 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy wskazać dane dla wszystkich Wykonawców 
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1. OFERUJĘ/EMY wykonanie całości zamówienia, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zawartymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę: 
 
Cena brutto za wykonanie całości zamówienia: ………..…………………………………… 
 
(słownie: ..........................................................................................................................................) 
Cena netto za wykonanie całości zamówienia: ………..…………………………………… 

 
2. OŚWIADCZAM/Y, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru 

niniejszej oferty z zastrzeżeniem podatku VAT, o którym mowa w powyższej uwadze. 
3. OSWIADCZAM/Y, że do obliczenia ceny zastosowano stawkę podatku VAT: (należy zaznaczyć właściwą 

opcję – zaznaczenie następuje poprzez dwukrotne kliknięcie na wybranym kwadracie lewym przyciskiem 
myszy i wybranie „zaznaczone” lub wstawienie w miejsce kwadratu znaku „X”) 

 23% 
 8% 
 5% 
 0% 
 zwolnienie 
 Wykonawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT 

4. OŚWIADCZAM/Y, że oferuję/emy realizowanie zamówienia w terminie do czasu uzyskania ostatecznego 
pozwolenia na użytkowanie obiektu, w tym roboty budowlane w terminie …………miesięcy od daty 
przekazania pierwszej części terenu budowy.  
 
UWAGA! 
Kryterium „Termin realizacji robót budowlanych” określa czas, w jakim Wykonawca zrealizuje roboty budowlane 
wchodzące w zakres Przedmiotu zamówienia  
Termin realizacji robót budowlanych należy podać w MIESIĄCACH. 
MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego termin realizacji robót budowlanych wynosi  
6 miesięcy od daty przekazania pierwszej części terenu budowy. 
MAKSYMALNY termin realizacji robót budowlanych jaki może zaoferować Wykonawca w ofercie wynosi 
10 miesięcy od daty przekazania pierwszej części terenu budowy. 
 

5. OŚWIADCZAM/Y, że udzielamy ……… miesięcznej gwarancji – licząc od daty podpisana przez 
Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy– za wady i usterki robót oraz użyte do 
wykonania robót materiały.  

UWAGA! 
Przez kryterium „okres gwarancji” należy rozumieć okres wyrażony w MIESIĄCACH. Jeżeli wykonawca poda okres 
gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.  
MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji  wynosi 24 miesiące od daty podpisania 
Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy 
MAKSYMALNY okres gwarancji , jaki może zaoferować Wykonawca w ofercie wynosi 72 miesiące od daty 
podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy.  
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6. Oświadczam/y, że czas reakcji, przybycia i przystąpienia do usuwania wad i usterek będzie wynosić do 
………………… dni roboczych (max 5 dni roboczych). 
 
UWAGA! 
Czas reakcji, przybycia i przystąpienia do usuwania wad i usterek serwisu jest to czas w jakim pracownicy Wykonawcy 
zobowiązani będą do przybycia i przystąpienia do usuwania wad i usterek, liczony od wysłania zgłoszenia przez 
Zamawiającego, w formie e-maila.  
Maksymalny czas reakcji, przybycia i przystąpienia do usuwania wad i usterek serwisu wynosi 5 dni roboczych. 

7. OŚWIADCZAM/Y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu. 
8. OŚWIADCZAM/Y, że akceptuję/emy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania. 
9. OŚWIADCZAM/Y, że zapoznałem/łam/liśmy się z postanowieniami wzoru umowy, który jest częścią 

dokumentacji przetargowej i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 
określonych w nim przez Zamawiającego warunkach, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym. 

10. OŚWIADCZAM/Y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc  
od dnia upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie tego wnieśliśmy wadium  
w wysokości 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych i  00/100). 

a) Po przeprowadzonym postępowaniu wpłacone wadium prosimy zwrócić na rachunek bankowy: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
(Podać nazwę banku oraz nr konta dla wnoszących wadium w pieniądzu) 

b) Wadium zostało wniesione w formie poręczenia**/gwarancji bankowej**/poręczenia spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo - kredytowej**/ gwarancji ubezpieczeniowej**/ poręczeniu udzielonym przez podmioty, o 
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości prosimy zwrócić na adres: 

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

11. OŚWIADCZAM/Y, że w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuje/emy się wnieść 
przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia  
(z podatkiem VAT). 

12. OŚWIADCZAM/Y, iż w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, PRZEKAŻE/MY Zamawiającemu: OŚWIADCZENIE  
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, 
o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.  

13. OŚWIADCZAM/Y, że Wykonawca: (należy zaznaczyć właściwą opcję – zaznaczenie następuje poprzez 
dwukrotne kliknięcie na wybranym kwadracie lewym przyciskiem myszy i wybranie „zaznaczone” lub 
wstawienie w miejsce kwadratu znaku „X”) 

 jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem, 
 nie jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 

UWAGA! 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
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Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: 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. 

14. OŚWIADCZAM/Y, że jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany przedstawione w naszych dokumentach 
załączonych do oferty natychmiast poinformuje/my o nich Zamawiającego. 

15. OŚWIADCZAM/Y, iż niezwłocznie, tj. w terminie do 2 dni, po otrzymaniu od Zamawiającego oświadczeń, 
zawiadomień oraz informacji potwierdzę/imy faksem, drogą elektroniczną (e – mail) lub w formie pisemnej fakt ich 
otrzymania. 

16. OŚWIADCZAM/Y, że wypełniłem/łam/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
(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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
UWAGA!  
1/ Dotyczy to w szczególności: 
 osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, 
 podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 
 podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność 

gospodarczą, 
 pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone 

w pełnomocnictwie),  
 podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność 

gospodarczą,  
 członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane 

osobowe zamieszczone w informacji z KRS; 
2/  W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 

lub zachodzi wyłączenie stosowanie obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 
RODO treści oświadczenia Wykonawca nie ma obowiązku składania ww. oświadczenia i może je usunąć np. 
przez jego wykreślenie. 

17. OŚWIADCZAM/Y, że informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od nr ……. do nr…….. stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 419 ze zm.). 

18. Do niniejszego formularza przedkładam/y następujące dokumenty i oświadczenia: 

……………………….............. 

………………………............. 

 
........................................., ................. 2019 r. 
(miejscowość)                                                           ( data)                                                    

 

Informacja dla Wykonawcy: Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy. 


