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Załącznik nr 1 do SIWZ 

……………………………………… 
          WYKONAWCA 

NIP: ……………………………… 

tel.  ……………………………… 

poczta elektroniczna: 

……………………………………… 

 

        
Zamawiający: 

 
                                                    Zakład Poprawczy w Barczewie 

                                                          ul. Wojska Polskiego 2 
                                             11-010 Barczewo 

 
            (pełna nazwa/firma, adres) 

 

 

OFERTA 

 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego (znak sprawy ZP/PN/1/2020), prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.:  

 

Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynku 
głównym – wymiana okien 

 

1. Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę netto ………………….…….. 

+ 8% podatek VAT………………………… = cena brutto …………………………….  

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………) 

2. Oferujemy okres gwarancji/rękojmi (min. 36 - max. 72 miesięcy) :   ……………………... miesiące 

3. Oferujemy termin wykonania zamówienia (min. 45 - max. 60 dni) :   ……………………... dni 

4. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami 

i zasadami postępowania. 

6. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie niżej wymienionych części zamówienia:   

 

L.p. Części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom 

Firma podwykonawcy 
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UWAGA: w przypadku, gdy wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców - 

zaleca się wpisać „ nie dotyczy” 

7. Akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w SIWZ. 

8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 

9. Oświadczamy, że załączony do SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się,  
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, oraz do spełnienia wszelkich wymagań wynikających ze SIWZ. 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

11. Wynagrodzenie z tytułu umowy zostanie przekazane na rachunek bankowy Nr …………………………………………. 

12. Wykonawcza oświadcza, że jest właścicielem wskazanego do płatności rachunku bankowego, i że został 
do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.  

13. Wykonawca, którego reprezentuję jest małym lub średnim przedsiębiorstwem**:  

 

 TAK 

 NIE 

 

 

 

 

………………………… dnia, ……………………     

……….………………………………………………………… 
podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy;  

w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika wykonawców 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

*  – skreślić jeśli nie dotyczy  
                    

** Właściwe zaznaczyć   
 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR 
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem 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. 


