
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na na „Dostawę upominków z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów 

promowania Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy:SAA/6/2016 

 

           Załącznik nr 8 do SIWZ 

Wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) 
 

 

 

 
Informacja wykonawcy o tym, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Druk i dostawę 

druków promocyjnych Miasta Szczecin”.  

Oznaczenie sprawy: SAA/6/2016 

 

 

 
Nazwa i adres składającego informację: …………………………………………………………..................... 

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

 

 

Składając ofertę:   

 

1. Informuję, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
(1 *

 

 

2. Informuję, że wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług
(2 

. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył 

………………………………………………………………………………………………… 
(3 

objętych 

przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku VAT) będzie wynosiła 

……………………………………
(4  

złotych.* 

 

 
 

Objaśnienia: 

 

* niepotrzebne skreślić  

 

1) W wypadku wyboru opcji 1, przekreślić opcje 2. 

2) W wypadku wyboru opcji 2, przekreślić opcję 1. 

3) Wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

4) Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi/usług podlegających mechanizmowi 

odwróconego obciążenia VAT, wymienionych wcześniej. 

 

Podstawa prawna: 

 



 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na na „Dostawę upominków z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów 
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           Załącznik nr 8 do SIWZ 

Wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) 
 

 

 

Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, 

z późn. zm.), jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

Wymóg złożenia informacji o tym, czy wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, odnosi się wyłącznie do sytuacji, w której wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do 

powstania takiego obowiązku u Zamawiającego. 

 

 

 

     

............................................................, dnia ...................................... 2016 r. 

                  (miejscowość)  

 

 

 

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

podpis osoby uprawnionej / osób 

uprawnionych do reprezentowania 

wykonawcy 

 

 


