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                     Załącznik nr 3 do SIWZ, nr ref.  WI.271.7.2019.JS 
WYKONAWCA: 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………… 
 
………………………………………………….. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)    

                         GMINA WIĄZOWNA 

       05-462 WIĄZOWNA UL. LUBELSKA 59 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego PN. „ Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie 
Centrum Aktywności Lokalnej ZADANIE 2- Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum 
miejscowości Wiązowna” nr ref. WI.271.7.2019.JS. 
 

1. Oferujemy realizację zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia za cenę ryczałtową: 

brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. PLN 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… zł). 

Oświadczam, iż: 

Okres gwarancji będzie wynosił: 

  36 miesięcy 

  48 miesięcy 

  60 miesięcy 

Należy zaznaczyć deklarowany okres gwarancji, będący kryterium oceny ofert, poprzez 
postawienie znaku „X” przy odpowiednim deklarowanym okresie gwarancji. 

2. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. 

3. Oświadczam/y, że uzyskałem/liśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

4. Oświadczam/y, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we 
wzorze umowy. 

5. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
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zamówienia. 

6. Oświadczam/y, że nie uczestniczę/ymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie w celu 
udzielenia niniejszego zamówienia. 

7. Zamierzam/my powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom –podać zakres prac, 
również nazwy firm podwykonawców : 

[wypełnić w przypadku, gdy Wykonawca(y) zamierza(ją) powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcy/om]: 

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

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

8. Informujemy, że wybór naszej oferty będzie / nie będzie (niepotrzebne skreślić) prowadził do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. W związku z powyższym wskazujemy nazwę 
(rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich 
wartość bez kwoty podatku VAT: 

Lp. 

Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których 
dostawa/świadczenie będzie prowadzić do 
powstania obowiązku podatkowego u 
Zamawiającego 

Wartość towaru/usługi 
bez kwoty podatku VAT 

Kwota podatku VAT 

1.    

2.    

(w przypadku braku wyboru opcji i niewypełnienia tabeli Zamawiający uzna, iż wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego) 

9. Zastrzegam, że informacje zawarte na następujących stronach od ……… do ……… oferty, stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane. 

10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni, licząc od upływu 
terminu składania ofert. 

11. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, 
na warunkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w miejscu i 
terminie określonym przez Zamawiającego; 

12. Oświadczam/y, że wadium w wysokości ………………………………  PLN zostało wniesione w dniu 
......................................, w formie: …..…….......................................................................................; 

13. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego przelewem w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 
46 ustawy PZP, na następujący rachunek:  

…...………………..............................................................................................…...……………………………..; 

14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

15. Jestem przedsiębiorcą: MIKRO   ,  MAŁYM  , ŚREDNIM   , NIE- ŻADNE Z POWYŻSZYCH   ; **² 

16. Oświadczam, że pochodzę z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej²:  

   TAK- …………………… (podać nazwę państwa),   NIE; 

17. Oświadczam, że pochodzę z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej²: 

   TAK- …………………… (podać nazwę państwa),   NIE; 
18. Oferta została złożona na …………… kolejno ponumerowanych stronach. 

19. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

(1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
(2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 
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(3) Potwierdzenie wniesienia wadium, 
(4) ……………………………………………………………………………………………….. 
(5) ……………………………………………………………………………………………….. 

 

20. Jednocześnie wykonawca wskazuje zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 

2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający (…) następujące 

oświadczenia lub dokumenty, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego/ są dostępne pod 

poniższymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych: 

1) .............................................................................................................................. 

2) .............................................................................................................................. 

3) .............................................................................................................................. 

 

 
 

Osoba upoważniona do porozumiewania się z Zamawiającym w sprawie prowadzonego 
postępowania ……..…………………………………………………………..…………………………………................................. 

tel.………………………….….….., fax ……………………………………, e-mail............................................................… 

 
 
 
 
 
............................................, ..................... 2019 r. 
 Miejscowość  data 

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

Podpis(y) osoby (osób) uprawnionej/-ych do 
podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

 
Pożądany czytelny podpis albo podpis skrócony i pieczątka 

z imieniem i nazwiskiem 
 

 
 

 

¹ rozporządzenie 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).  

* 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). 

** Mikro przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 mln EUR. Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i 
którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które 
nie są mikro przedsiębiorcami ani małymi przedsiębiorcami, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie 
przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. 

² zaznaczyć właściwe „x” 
 
 
 

 


