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  Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa i siedziba Zamawiającego: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. 

ul. Komunalna 4 

87-800 Włocławek 

 

A. Dane Wykonawcy / Wykonawców 
 

1. Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy: 

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

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

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy: 

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

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

NIP ………………………..…………………., REGON ......................................................................... 

INFORMACJE NA TEMAT REPREZENTACJI WYKONAWCY 

Sposób reprezentacji 

Wykonawcy 

 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZNTOWANIA WYKONAWCY 

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja 

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

   

 

2. Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy: 

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

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

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy: 

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

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

NIP ……………………………..……………., REGON ........................................................................ 

INFORMACJE NA TEMAT REPREZENTACJI WYKONAWCY 

Sposób reprezentacji 

Wykonawcy 

 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY 

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja 

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

   

 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem:  

 adres korespondencyjny: 

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

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

 numer telefonu: …………………………………….. 

 e-mail: ……………………………………………… 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ……………………………………………… 

nr tel. …………………………… 
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B. Oferowany przedmiot zamówienia 

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn.: 

„Dostawę odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidulanej  

dla pracowników PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku” 
 

1) oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z: 

2) zakresem prac i na warunkach opisanych w SIWZ oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik do 

SIWZ, 

3) obowiązującymi normami i przepisami, za całkowitą cenę: 

CAŁKOWITA CENA OFERTY NETTO (PLN) 
(Cena netto wyliczona na podstawie formularza cenowego stanowiącego  załącznik nr 3 do SIWZ, 

Całkowita cena oferty netto = cena netto zamówienie podstawowe + cena netto prawa opcji) 

…………………………... zł 

STAWKA I WYSOKOŚĆ PODATKU VAT  ………….% …………...... zł 

CAŁKOWITA CENA OFERTY BRUTTO (PLN) 1 …………………………… zł 

 

 

4) Ilość dni przewidziana na dokonanie serwisu posprzedażnego: ………………….2 

5) Termin realizacji dostaw: …………………..3 
 

C. Oświadczenia 
 

1) Zapoznałem się ze SIWZ, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne  

do przygotowania oferty. 

2) Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez 30 dni  

od ostatecznego upływu terminu składania ofert. 

3) Do całkowitej ceny oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia 

oraz podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4) Zastrzegam, że następujące dokumenty4: ........................................................................................... 

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

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

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

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie art. ………. Ustawy …………………..………. 

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

 

                                                           
1 Całkowita cena oferty stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ. Obliczenia ceny należy dokonać zgodnie z rozdz. XX SIWZ. 
2 Przez serwis posprzedażny Zamawiający rozumie termin naprawy rzeczy lub jej wymianę na taka samą rzecz wolną od wad 

oraz termin wymiany lub zmiany rozmiarów zamówionych i dostarczonych rzeczy. Serwis posprzedażny dotyczy reklamacji 

w przypadku ujawnienia wad towarów podczas jego użytkowania w okresie gwarancji, jak również wymianę lub zmianę 

rozmiarów zamówionych i dostarczonych rzeczy w okresie gwarancji. Powyższe nie dotyczy wad stwierdzonych przy 

odbiorze zamówionej partii towaru. Wykonawca zobligowany jest podać ilość dni min. 1 - max 14 dni, na serwis 

posprzedażny. 
3 Przez termin dostawy Zamawiający rozumie termin realizacji dostawy określonej partii asortymentu od daty następującej 

po dniu zgłoszenia zamówienia wykonawcy drogą elektroniczną (e-mail), do momentu dostarczenia zamówionej partii 

asortymentu do siedziby Zamawiającego. Powyższe kryterium odnosi się tylko do artykułów higienicznych, sprzętu  

dot. ochrony twarzy, słuchu, oczu i głowy, rękawic, oraz obuwia roboczego i ochronnego. Nie dotyczy odzieży roboczej  

i ochronnej szytej na miarę oraz odzieży szytej szablonowo. Wykonawca zobligowany jest podać ilość dni min. 1 - max 7 

dni, na termin dostawy zamówionej partii asortymentu. 
4 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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5) Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP informuję, że wybór oferty5: 
 

nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć, 
 

będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć – w następującym 

zakresie: …………………………..…………………………………………………………...…… 

…………………………………………………..………..……………………………………….6 . 

6) 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. 

 

D. Zobowiązanie w przypadku przyznania zamówienia 

1) Akceptuję proponowany przez Zamawiającego wzór umowy, który zobowiązuję się podpisać  

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2) W przypadku wybrania mojej oferty, przed podpisaniem umowy wniosę zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości określonej w SIWZ. 

3) Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia jest 

………………………………………… nr telefonu ………………….…………………………… 

e-mail: ………………………………………………… 

E. Podwykonawstwo 

Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia7: 

 

Lp. 

 

Część zamówienia 

Wartość brutto (PLN) 

lub procentowy udział 

podwykonawstwa 

Nazwa i adres 

podwykonawcy 

1    

2    

RAZEM   
 

F. Spis treści 

 

Oferta została złożona na ....... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ....... do nr .......  

 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1. Formularz cenowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

(załącznik nr 3 do SIWZ) 

3. ............................................................................................... 

                                                           
5 Należy odpowiednio zaznaczyć punkt 1 albo 2. 
6 Należy podać rodzaj każdego towaru / usługi oraz wartość bez podatku VAT. 
7 Dotyczy również podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca. W przypadku wykonania zamówienia 

samodzielnie, należy przekreślić treść oświadczenia lub nie wypełniać tabeli. 
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4. ............................................................................................... 

5. ……………………………………………………………... 

 

G. Dane dotyczące wielkości przedsiębiorstwa 

 

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?8 

 

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, imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego  

                                                          przedstawiciela Wykonawcy 

                                                           
8 Właściwe zaznaczyć. 


