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ZBM.271.02.2022 

Załącznik nr 1 do SWZ                                                            

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
 

Na realizację zadania pod nazwą:  
„Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście 
Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii” 
 
WYKONAWCA:        
  
pełna nazwa:……………………………………………………………………………………………..... 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………… .                  
 
NIP, REGON:……………………………………………………………………………………………..   
 
Telefon: ………………………………………….   
 
e-mail: …………………………………………..   
 
 
CZŁONEK KONSORCJUM / CZŁONKOWIE  
 
(jeżeli dotyczy)pełna nazwa: ……………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………….  
 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………….  
 
NIP, REGON: ………………………………………………………………………………………………  
 
Telefon: ………………………………………… 
    
e-mail: …………………………………………...   
Uwaga:   
W przypadku złożenia oferty wspólnej (jako konsorcjum), do formularza oferty należy załączyć: 
• wypełnione pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. 
• wypełnione oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z 

którego wynika, jakie roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. (zał. nr 7 do SWZ) 
 
Inne informacje: 
1. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat złożonej oferty jest: 

………………………….…………………………   

tel. ………...……………, faks: ………………………, e-mail: …………….………….. 

2. Osoba/osoby przewidziana/ne do podpisania umowy: 

…………………………………..……………………………… 

3. Korespondencje związaną z prowadzonym postępowaniem przetargowym oraz ze złożoną przeze 

mnie ofertą przetargową proszę kierować  na: 

adres e-mail:  ……………………………………@…………………… 
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adres skrzynki ePUAP: ……………………………………………… 

 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: 
Nazwisko, imię..……………………………………………………………………………………………..… 
Stanowisko…………………………………………………………………………………………………….. 
Adres e-mail………………………………………………………………………………………………….... 

 
KRYTERIUM I  CENA OFERTOWA  brutto: 
 
Zobowiązujemy się do wykonania i zakończenia oferowanych prac zgodnie ze Specyfikacją 
Warunków Zamówienia oraz projektowanymi postanowieniami umowy za kwotę:  
 
Cyfrowo: .................................................  zł brutto 
 
Słownie: .................................................................................................…… 
 
 
KRYTERIUM II  OFEROWANY OKRES GWARANCJI na przedmiot  zamówienia  
(właściwe zaznaczyć) 
    
Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji jakości za wady na przedmiot zamówienia, licząc od daty 
odbioru przedmiotu umowy: 
 
 36 miesięcy 
 42 miesiące 
 48 miesięcy 
 54 miesiące 
 60 miesięcy 
 
TERMIN  WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
  
Termin wykonania zamówienia – 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

 

PODWYKONAWCY 
 
Oświadczamy, że (właściwe zaznaczyć): 
 
 nie polegam/my na zasobach innych podmiotów i będę/my samodzielnie wykazywać spełnianie 
     warunków udziału w postępowaniu;  
 
lub  
 
 polegam/my na zasobach innych podmiotów, których mowa w tabeli poniżej i będziemy wspólnie 
    wykazywać spełnienie warunków udziału w postępowaniu; 
 

Podmiot udostępniający zasoby 
(nazwa/imię i nazwisko/ 

siedziba/miejsce prowadzenia działalności 
gospodarczej/ miejsce zamieszkania) 

Zakres dostępnych Wykonawcy 
zasobów podmiotu udostepniającego zasoby: 

/proszę wpisać jakie zasoby udostępnia, np.: 
zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja 

finansowa lub ekonomiczna/ 

 
 

 

 
W związku z powyższym należy złożyć wraz z ofertą dla podmiotu udostępniającego zasoby:  
a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów – zgodnie z zapisami  SWZ;  

b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – 
złożone odrębnie i podpisany/ne przez podmiot/ty udostępniający/ce zasoby zgodnie ze wzorem Załącznika 
Nr 3 do SWZ;  

c) w celu potwierdzenia czy osoba/y podpisująca/ce dokumenty, o których mowa w pkt a) i b) Formularza 
oferty jest umocowana do działania w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby należy złożyć:  

 pełnomocnictwo lub inny dokument, gdy umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych.  
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 prace objęte zamówieniem zamierzam/y wykonać sam/sami;  
 
(Zamawiający przyjmie, że całe zamówienie zostanie wykonane przez Wykonawcę, bez udziału 
Podwykonawcy).  
lub  
 prace objęte zamówieniem zamierzam/y powierzyć podwykonawcy/-om; 
 
 

 

Lp 
ZAKRES ZLECANY 
PODWYKONAWCY 

wartość lub procentowa 
część zamówienia jaka 
zostanie powierzona 

podwykonawcy 

NAZWA I ADRES 
PODWYKONAWCY 

1.   
 
 

2.   
 
 

…   
 
 

 
 
TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ 
  
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres do dnia 6 kwietnia 2022 r. 
(bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert) 
 
 
WADIUM  
 
Na dowód tego wnieśliśmy wadium w wysokości ……………. zł  
 
w postaci …………………………………………………………………… 
 
Numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu: 
 
……………………………………………………………………………… 
 
 
ZABEZPIECZENIE  
 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w formie …………………………. 
 
OŚWIADCZENIA  
 
Oświadczam/y/, że : 

• zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz 
z ewentualnymi zmianami i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń; 

• zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń; 
• zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i z projektowanymi postanowieniami umowy 

w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że 
przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń; 

• przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia 
• jestem związany niniejszą ofertą przez okres do dnia 6 kwietnia 2022 r., licząc od dnia składania 

ofert podanego w SWZ. 
• wykonamy przedmiot umowy z należytą starannością z uwzględnieniem wszelkich wymaganych 

przepisów oraz przyjmujemy odpowiedzialność wynikającą z rodzaju wykonywanych usług/robót, 
przewidzianą w przepisach prawa cywilnego i prawa karnego, 

• z uwagi na fakt iż postępowanie prowadzone jest przy użyciu systemu „miniPortal” oraz 
platformy „ePUAP”, akceptuję postanowienia następujących dokumentów: 

− Regulaminu korzystania z systemu „miniPortal”; 

− Instrukcji użytkownika systemu „miniPotral-ePuap”    
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY w zakresie przetwarzania danych osobowych 
  
Oświadczam/y/, 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; 

• uzyskałem zgodę wszystkich osób fizycznych, których dane są zawarte w ofercie oraz 
uzyskam zgodę osób fizycznych wskazanych w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, na 
przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego; 

• poinformowałem wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformuję 
osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że dane zostaną udostępnione 
Zamawiającemu; 

• poinformowałem wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformuję 
wszystkie osoby fizyczne wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że zgodnie z 
art. 78 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami jest jawny 
oraz, iż załącznikiem do protokołu są m.in. oferty i inne dokumenty i informacje składane przez 
Wykonawców; 

• spełniam wymagania określone w rozporządzeniu 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. 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam/y/, że : 
 
Wybór oferty NIE BĘDZIE / BĘDZIE prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego: 
 

NAZWA (RODZAJ) TOWARU 
dostawa będą prowadziły do powstania  

obowiązku podatkowego 

WARTOŚĆ TOWARU 
objętego obowiązkiem podatkowym 
Zamawiającego, bez kwoty podatku 

STAWKA PODATKU VAT 
która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie 

 
 
 

  

 
            
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA (jeżeli dotyczy):  
 
Oświadczamy, że: 
 oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących 
      tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
  
lub  
 
 oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
     konkurencji, które chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem;  
 
Dotyczy to następujących informacji i dokumentów: (proszę wskazać zakres informacji lub nazwę 
konkretnego dokumentu)  
.................................................................................................…… 
 
.................................................................................................…… 
 
wydzielonych w odrębnym pliku o nazwie:  
.................................................................................................…… 
 
.................................................................................................…… 
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Powyższe informacje zostały zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa z uwagi na: (proszę 
wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa)  
 
................................................................................................…… 
 
.................................................................................................…… 
  
WYKONAWCA OŚWIADCZA IŻ JEST:* (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):  

 
1.    Mikro przedsiębiorstwem 

2.    Małym przedsiębiorstwem 

3.    Średnim przedsiębiorstwem 

4.    Dużym przedsiębiorstwem 
 

 * zaznaczyć właściwe - Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz 
   małych, średnich i dużych przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).  

          W przypadku konsorcjum wymaganą informację należy podać w odniesieniu do lidera konsorcjum. 
 

➢ Mikro przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników a jego roczny obrót 
nie przekracza (lub/i jego całkowity bilans roczny) 2 milionów EUR. 

➢ Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót 
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

➢ 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 EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

➢ Duże przedsiębiorstwo: jest to przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii 
przedsiębiorstw.  

 
      
PODPIS /Y/     
osób upoważnionych do  podpisywania dokumentów  przetargowych (zgodnie z dokumentami 
rejestrowymi – odpis z KRS, centralnej ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa)   
 
 
 
 
 


