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………………………………………..………………. 
      (pieczęć Wykonawcy i nr tel./faksu) 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
„Dostawa i montaż dźwigu osobowego wraz z robotami budowlanymi, w siedzibie Urzędu Statystycznego 

w Katowicach, w systemie zaprojektuj i wybuduj" 

 
 

Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
Nazwa/Imię i nazwisko: …………….......................................................................................................................................... 

Siedziba/m-ce zamieszkania: ............................... kod .................... ul. ........................................................................... 

Województwo: .......................................................................................................................................................................... 

Nr telefonu/fax: ....................................................................................................................................................................... 

NIP: ......................................................................................... REGON: ……………………………………………………………………….. 

Osoba upoważniona do kontaktów: ............................................ tel. ................................e-mail: ………………………….. 

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa i montaż dźwigu osobowego wraz 
z robotami budowlanymi, w siedzibie Urzędu Statystycznego w Katowicach, w systemie zaprojektuj  
i wybuduj" zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia za cenę ryczałtową: 

Lp. Przedmiot zamówienia Wartość netto 
Stawka 

podatku 
(%) 

Wartość 
podatku 

Wartość 
brutto 

1 Etap 1 – wykonanie 
dokumentacji projektowej  

    

2 Etap 2 –wykonanie robót 
budowlanych  

    

Razem  x   

kwotę netto ……………………………………………………..…. zł 

(słownie zł: ………………………………………………………………………….………….…………………………………………………….) 

podatek VAT …….… % w wysokości ……………………………………………………..…. zł 

(słownie zł: …….…………………………………………………………………………………………………………..….………………………...) 

kwotę brutto ……………………………………………………..…. zł 

(słownie zł: ……………………..…………………………………………………………………………….………………………..……………). 

2. Oświadczam, że cena ofertowa obejmuje wszystkie zobowiązania finansowe i koszty  konieczne do 
należytego wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz usunięcia ewentualnych  usterek  
w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  

3. Oświadczam, że zapoznałem się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, 
zamieszczonymi w SIWZ i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje 
potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

4. Oświadczam, że wziąłem udział w wizji lokalnej w dniu ………………………………............. 
5. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie: do dnia  30.11.2021 r. 
6. Zobowiązuję się do udzielenia ………… * miesięcznego okresu gwarancji na wszystkie elementy 

przedmiotu umowy, w tym na roboty wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, materiały, 
urządzenia oraz wyposażenie, na warunkach zgodnych zapisami § 13 projektu umowy, liczonego od 
dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego. 

7. Zamówienie wykonam sam/wykonanie następujących części zamówienia powierzę podwykonawcom**  
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……….………………………………….…………………...................……………………………………………………………………………………
……………………………………………..……………………………..….……………………………………………………………….…………………
……….………………………………….…………………...................……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..………………………………..…………………………….. 

8. Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami projektu umowy i akceptuję je bez zastrzeżeń,   
w tym przyjmuję warunki płatności zgodnie z postanowieniami § 6 projektu umowy i zobowiązuję się  
w  przypadku wyboru naszej Oferty do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach,  
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.    

9. Oświadczam, że posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w   wysokości .......................... zł  do 
dnia ...............................  
W przypadku posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia z terminem obowiązywania krótszym 
niż termin realizacji zamówienia zobowiązuję się, do przedłużenia posiadanego ubezpieczenia na okres 
realizacji przedmiotu zamówienia, z utrzymaniem warunku wymaganego w SIWZ tj. na kwotę nie niższą 
niż 500 000 zł. 

10. Zobowiązuję się do ubezpieczenia terenu budowy z tytułu szkód i robót budowlanych będących 
przedmiotem umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu, na kwotę nie mniejszą niż łączna cena brutto wskazana w niniejszej ofercie. 

11. Wadium zostało wniesione w dniu ……..…………..…… w formie ........................................................................ 
Wadium proszę zwrócić na konto Nr  .......................................................................................................................... 
w Banku  ..................................................................................................(dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli 
wadium w pieniądzu). 

12. Deklaruję wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto. 

13. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu termin składania 
ofert. 

14. Oświadczam, że złożone  w ofercie dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień 
złożenia oferty. 

15. Oświadczam, że :  
Nazwa Zatrudnienie                                                               

(w jednym z dwóch ostatnich lat 
obrotowych) 

Obrót/suma aktywów (w jednym 
z dwóch ostatnich lat 

obrotowych) 
 

Jestem małym  
przedsiębiorcą * 

 

 

 
Mniej niż 50 pracowników 

Obrót do 10 mln euro lub suma 
aktywów bilansu sporządzonego 

na koniec jednego z tych lat 
obrotowych do 10 mln euro. 

 
Jestem średnim 
przedsiębiorcą * 

 

 

 
Mniej niż 250 pracowników 

Obrót do 50 mln euro lub suma 
aktywów bilansu sporządzonego 

na koniec jednego z tych lat 
obrotowych do 43 mln euro. 

Jestem dużym  
przedsiębiorcą* 

 

 

 
Jest to przedsiębiorca, który nie kwalifikuje się do żadnej z ww. 

kategorii przedsiębiorstw. 

* zaznaczyć właściwe znakiem X 
16. Oświadczam, że oferta i złożone wraz z nią dokumenty**: 

a) Nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę naszej firmy w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

b) Zawierają informacje stanowiące tajemnicę naszej firmy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, które w postaci dokumentów złożono w oddzielnym opakowaniu. 

17. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
a) ……………………………………………………………….. 
b) ……………………………………………………………….. 
c) ……………………………………………………………….. 
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d) ……………………………………………………………….. 
e) ……………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 

…………………, dnia…………………            ……….……………………………………………  
                                                                                  (pieczątka imienna  
            i podpis osoby upoważnionej) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) należy wpisać liczbę miesięcy, na jaką Wykonawca udziela gwarancji 
**) niepotrzebne skreślić 


