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Załącznik nr 1 do siwz                                                                              

               

                                                                                                                                                                            

___________________________ 
                                                                                                                                                                                        (Miejscowość i data) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

 

NAZWA I ADRES 

WYKONAWCY 

 

 

 

 

 

 

LIDER KONSORCJUM  1) 

 

 

 

 

     PARTNER KONSORCJUM  2) 

 

 

 

Czy Wykonawca jest 

mikroprzedsiębiorstwem, bądź 

małym lub średnim 

przedsiębiorstwem ? 3) 

WYBRAĆ JEDNĄ DEFINICJĘ 

 

 

1),  2) – wypełniać wiersze w przypadku, gdy oferta składana jest przez konsorcjum 
2) - wpisać wszystkich partnerów konsorcjum 
3)  - Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 
36):  -mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i 
którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO. -małe 

przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny 
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO. -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 EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów 
EURO  
 
 

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZŁOŻONEJ OFERTY 

 
IMIĘ I NAZWISKO 
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ADRES 
 

 

 

TELEFON/FAKS  

 

E – MAIL  

 

 

  

Zakład Poprawczy w Barczewie 

ul. Wojska Polskiego 2 

11 – 010 Barczewo  
 

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynkach 

Zakładu Poprawczego w Barczewie” oferuję wykonanie całości robót budowlanych 
objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w siwz, za cenę 
ryczałtową w wysokości: 
 

Lp Zakres  
prac 

Wartość netto Stawka 
podatku 

Vat % 

Wartość brutto 

1. Prace remontowo-budowlane - 
STOŁÓWKA 

 8%  

2. Prace remontowo-budowlane – 
MAGAZYNEK GOSPODARCZY 

 8%  

3. Prace remontowo-budowlane – 
KLASA 

 23%  

4. Prace remontowo-budowlane – 
WYMIANA PAPY 

 23%  

5. Prace remontowo-budowlane – 
PRZEMUROWANIE 

KOMINÓW 

 23%  

SUMA:  

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że: 

1. Oferuję okres rękojmi i gwarancji za wady wynoszący ______ (PATRZ – PKT 13 

SIWZ). 

2. Zaoferowana cena brutto obejmuje pełen zakres przedmiotu zamówienia określony                   

w siwz oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

3. Zawarty w siwz projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany oraz 

zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na takich 

właśnie warunkach, w miejscu oraz terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
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4. Zapoznałem się z treścią siwz oraz wyjaśnieniami i zmianami siwz przekazanymi 

przez Zamawiającego i uznaję się za związanego określonymi w nich 

postanowieniami oraz zasadami postępowania. 

5. Jestem związany z ofertą 30 dni od daty złożenia oferty, zgodnie z zapisami siwz.  

6. Zrealizuję zamówienie w terminie zgodnym z zapisami siwz.  

7. Nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenia niniejszego zamówienia.  

8. 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.* 

 
 

1) 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).  

 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 

 

Wraz z ofertą składam następujące oświadczenia i dokumenty: 

 
1) ___________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________________ 

4) ___________________________________________________________________ 

5) __________________________________________________________________ 
 
 
           ____________________     _________________________________ 
                          (Pieczęć firmy)                                                                  (Czytelne podpisy osób upoważnionych  

                                                                                                                                  do reprezentowania wykonawcy)  

 


