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* proszę pamiętać o podpisaniu przez  osobę uprawnioną  

do reprezentacji Wykonawcy 

 

Załącznik nr 1 do SWZ 

FORMULARZ OFERTY 

 

nazwa i adres Wykonawcy 
 

 

 

e-mail Wykonawcy  

nr NIP Wykonawcy:  

rodzaj wykonawcy: 
dane na potrzeby publikacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 
informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi Urzędu 
Zamówień Publicznych (Dz.U. 2020.2406) 
Definicje: 

 Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników, obrót 
roczny (kwota przyjętych pieniędzy w danym okresie) lub bilans 
(zestawienie aktywów i pasywów firmy) poniżej 2 mln EUR.  

 Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników, obrót 
roczny lub bilans poniżej 10 mln EUR.  

 Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 pracowników, obrót 
roczny poniżej 50 mln EUR lub bilans poniżej 43 mln EUR.  

 

o mikroprzedsiębiorstwo,  

o małe przedsiębiorstwo,  

o średnie przedsiębiorstwo,  

o jednoosobowa działalność 

gospodarcza,  

o osoba fizyczna nieprowadząca 

działalności gospodarczej,  

o inny rodzaj  

* właściwe zaznaczyć 

 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu pn. Wykonanie robót budowlanych w Zakładzie 

Poprawczym w Barczewie – postępowanie nr ZP/1/2021 zgodnie z wymaganiami określonymi w 

specyfikacji warunków zamówienia, niniejszym składam ofertę:  

 

Część nr 1 – Wykonanie prac remontowo-instalacyjnych w budynku warsztatów szkolnych 

 

1. Oferujemy w kryterium długość trwania rękojmi: 

 

............................................................................ miesięcy 
oceniany przedział min. 48 miesięcy – max. 60 miesięcy 

 

2. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę całkowitą ryczałtową oferty brutto (plus VAT 23%): 
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.......................................................................... zł 
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………….…………….…………… 

 

Przedmiot zamówienia zrealizuję sam*/ Następujące części przedmiotu zamówienia powierzę 

podwykonawcom*: ………………………………………………………………………………………………(niepotrzebne skreślić)  

 

Część nr 2 – Wykonanie zabezpieczenia studzienki deszczowej 

 

1.         Oferujemy w kryterium długość trwania rękojmi: 

 

............................................................................ miesięcy 
oceniany przedział min. 48 miesięcy – max. 60 miesięcy 

 

2. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę całkowitą ryczałtową oferty brutto (plus VAT 23%): 

.......................................................................... zł 
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 

Przedmiot zamówienia zrealizuję sam*/ Następujące części przedmiotu zamówienia powierzę 

podwykonawcom*: ……………………………………………………………………………………………………(niepotrzebne skreślić)  

 

Część nr 3 – Wymiana okien w budynku głównym 

 

1.         Oferujemy w kryterium długość trwania rękojmi: 

 

............................................................................ miesięcy 
oceniany przedział min. 48 miesięcy – max. 60 miesięcy 

 

2. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę całkowitą ryczałtową oferty brutto (plus VAT 8%): 

.......................................................................... zł 
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………… 

 

Przedmiot zamówienia zrealizuję sam*/ Następujące części przedmiotu zamówienia powierzę 

podwykonawcom*: ……………………………………………………………………………………………………(niepotrzebne skreślić)  

Zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji warunków zamówienia (w tym z wszystkimi załącznikami) i nie 
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wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte i zobowiązujemy się wykonać 

zamówienie na warunkach w niej zawartych. 

Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
* 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). 

 

3. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

4. Osoba do kontaktu: ………………………………………………………….. telefon: ………..…….. 

 
 

 

 


