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ZAMAWIAJĄCY: 

 ……………………………………………… 

……………………………………………… 

………………………………………………  

 

WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE 

UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA: 

……………………………………………

……………………………………………. 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany / reprezentowani przez: 

……………………………………………

………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

Numer faxu: ………………………………….……………………………… 

Adres poczty elektronicznej (e-mail): ……………………………………………………………..…………. 

 

 

FORMULARZ OFERTY  

 

Ja (my), niżej podpisany (podpisani) .......................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: ................................................................................................................ 

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

(nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy) 

 

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ………………………………….., 

oznaczenie sprawy: ………………………………., prowadzonym przez Zamawiającego - 

…………………………………………………., oświadczam, że za wykonanie zamówienia oferuję cenę brutto 

………………………… PLN (słownie: …………………………………………………. złotych), w tym: 

1) cena netto - …………………………………. złotych, 
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2) stawka podatku VAT w %  - …………………………………, 

3) kwota podatku VAT - ……………………………………………… złotych 

 

2. W celu dokonania oceny oferty oferuję termin wykonania zamówienia w dniach (np. jeżeli termin 

wykonania zamówienia będzie kryterium oceny ofert): 

 

a) znaczenie kryterium - …… pkt; 

b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin wykonania zamówienia”:  

LTWZ = (TWZmin / TWZ) x ZK  

gdzie: 

− LTWZ - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Termin wykonania zamówienia” ocenianej 

oferty 

− TWZmin - termin wykonania zamówienia w ofercie z najkrótszym terminem wykonania 

zamówienia 

− TWZ - termin wykonania zamówienia w ofercie ocenianej  

− ZK – znaczeni kryterium w punktach 

 

Wykonawca podaje termin wykonania zamówienia w dniach w liczbach całkowitych cyfrowo i słownie w 

formularzu oferty.  

 

Termin wykonania zamówienia nie może być krótszy niż ………… dni oraz dłuższy niż ………….. dni.  

 

W przypadku podania przez wykonawcę w ofercie terminu wykonania zamówienia krótszego niż ………. dni  

do oceny ofert zostanie przyjęty termin wykonania zamówienia wynoszący ………. dni. 

 

W przypadku podania przez wykonawcę w ofercie terminu wykonania zamówienia dłuższego niż ……… dni 

oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona. 

 

3. Oświadczam, że przedmiot zamówienia publicznego wykonawca wykona w terminie i zgodnie z warunkami 

określonymi w SIWZ. 

4. Oświadczam, że wykonawca jest związany niniejszą ofertą przez okres określony przez Zamawiającego w 

Istotnych Warunkach Zamówienia. terminu składania ofert. 

5. Oświadczam, że w razie wybrania oferty wykonawcy, wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy na 

warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym integralną część treści SIWZ oraz w miejscu i 

terminie określonym przez zamawiającego. 
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6. Wskazanie przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, i podanie przez wykonawcę firm podwykonawców. 

 

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom części zamówienia) 

 

Lp. Wskazanie części zamówienia, których wykonanie 

wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 

Podanie przez wykonawcę firm 

podwykonawców 

1.    

2.    

 

7. Wskazuję nazwę i numer postępowania (oznaczenie sprawy) o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw 

wykluczenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty 

przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, w zakresie wymaganym w 

postępowaniu. 

 

Nazwa postępowania Numer postępowania 

(oznaczenie sprawy) 

Określenie oświadczeń lub dokumentów 

   

   

   

 

8. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw 

wykluczenia, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570): 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

(należy wskazać oświadczenie lub dokument oraz wskazać dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych) 

 

9. Oświadczam, że wybór oferty: 

 

Właściwy wybór należy zaznaczyć wpisując w pole prostokąta znak X: 

 nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego  
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 będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 

a) wskazuję nazwę (rodzaj) roboty budowlanej, której świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego: ……………………………………………….. 

b) wskazuję wartość bez kwoty podatku VAT: ……………...………….…………………………………… 

  

10. Oświadczenie wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 

art. 14 rozporządzenia 2016/679. 

 

Składając niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w 

art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.  

 

UWAGA: 

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 

rozporządzenia 2016/679 treści oświadczenia wykonawca nie składa. W takim przypadku wykonawca  

usuwa treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie. 

 

11. Numer rachunku bankowego wykonawcy, na który należy dokonać zwrotu wadium wniesionego w 

pieniądzu: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Wykonawca zastrzega, że następujące informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

13. Wraz z formularzem oferty zostały złożone następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
............................................................, dnia ...................................... 2018 r. 
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                             (miejscowość)  
 

 
 

............................................................................ 
(podpis własnoręczny osoby uprawnionej / osób  

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 

 

 

UWAGA: 

 

W celu zachowania formy pisemnej oferty wykonawca podpisuje podpisem własnoręcznym każdą 

stronicę Formularza oferty 


