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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Formularz ofertowy 

 

OFERTA 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

„Saniko” Sp. z o.o. 

ul. Komunalna 4 

87-800 Włocławek 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: 

„Budowa wizyjnego systemu kontroli składowania odpadów komunalnych 

na kwaterach składowiska w RZUOK w Machnaczu” 
 

A. Dane Wykonawcy 
 

Osoba/y upoważniona/ne do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca/e ofertę: 

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

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

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

Wykonawca/Wykonawcy: 

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

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

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

Adres: 

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

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

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

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: 

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

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 

faks: ……………………………….…… e-mail: …………………………………….……………….……… 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): 

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

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

B. Wartość oferty1 
 

Wartość oferty netto:   ………………………………………………………………….….… 

Stawka i wartość podatku VAT: …………………………………………………………………..…… 
(wskazać odpowiednią stawkę VAT wyrażona w % zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wartość) 

Wartość oferty brutto:  …………..…………………………………………………………… 

słownie:    …………..…………………………………………………………… 

     …………..…………………………………………………………… 
 

C. Okres gwarancji jakości 
 

Oświadczam/y, że udzielam/y: 

- ……. miesięcy gwarancji jakości na wykonane roboty, 
(minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji: 60 miesięcy - wymagany przez Zamawiającego) 

                                                           
1 Cena oferty stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie 

z SIWZ. 
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- ……. miesiące/miesięcy gwarancji jakości na dostarczone i uruchomione urządzenia, 
(minimalny okres gwarancji: 24 miesiące, maksymalny okres gwarancji: 60 miesięcy - wymagany przez Zamawiającego) 

liczonej od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
 

D. Termin realizacji zamówienia 
 

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące licząc od daty 

przekazania terenu budowy. 
 

E. Oświadczenia 
 

1) Oświadczam/y, że w cenie mojej/naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia zgodnie z SIWZ. 

2) Oświadczam/y, że akceptujemy projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ. 

3) Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 

załącznikami i nie wnoszę/imy do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję/emy warunki w nich zawarte. 

4) Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam/y, że złożona oferta jest 

zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

5) Oświadczam/y, że wykonam/y prace zgodnie z przepisami prawa budowalnego, obowiązującymi 

normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. 

6) Oświadczam/y, że pozostaję/emy związany/ni niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia 

ofert (włącznie z tym dniem). 

7) Akceptuję/emy warunki i termin zapłaty faktury VAT, które zostały określone w projekcie umowy. 

8) Wadium w wysokości: 9.500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100 groszy), zostało 

wniesione w dniu …...................................., w formie: .............................................................................. 

9) Proszę/imy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp, 

na następujący rachunek: .............................................................................................................................. 

10) Zastrzegam/y, że następujące dokumenty2: 

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

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

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

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie art. ........................ ustawy ............................................ 

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

11) Oświadczam/y, że wypełniłem/liśmy 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/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu. 
 

F. Zobowiązania w przypadku przyznania zamówienia 
 

1) Zobowiązuję/emy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2) Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest: 

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

e-mail: ........................................................................................., tel./fax. ................................................... 
  

                                                           
2 Wykonawca, który zastrzega w formularzu oferty, iż załączone do składanej oferty dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą zostać ujawnione ani udostępnione, jest zobowiązany do dołączenia do składanej oferty 
pisemnego uzasadnienia powodów oraz podstaw takiego zastrzeżenia. 
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G. Podwykonawcy 
 

Oświadczam/y, że3: 

 nie zamierzam/y powierzać wykonania części zamówienia podwykonawcom, 

 zamierzam/y powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: 

L.p. 
Część zamówienia 

(zakres robót) 

Wartość brutto (PLN) 

lub procentowy udział 

podwykonawstwa 

Nazwa i adres podwykonawcy 

1    

2    

3    

4    

Razem  X 
 

H. Spis treści 
 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) ………………….………………………………………………………………………………………… 

2) ………………….………………………………………………………………………………………… 

3) ………………….………………………………………………………………………………………… 

4) ………………….………………………………………………………………………………………… 

5) ………………….………………………………………………………………………………………… 

6) ………………….………………………………………………………………………………………… 

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 
 

I. Dane dotyczące wielkości przedsiębiorstwa 
 

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?4 
 

 Tak      Nie  
 

Zgodnie z art. 2 załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.: 

a) do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą 

przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 

milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR, 

b) małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i 

którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR, 

c) mikroprzedsiębiorstwo definiuje się, jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i 

którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… ……………………………………………………………………… 
pieczęć Wykonawcy data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

                                                           
3 Właściwe zaznaczyć. 
4 Właściwe zaznaczyć. 


