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   Zał. nr 2 do SIWZ 
 

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

                                                                      (miejscowość, data) 

Ja/My (imię i nazwisko), niżej podpisani 
……………………………………………………………………………………………………….. 

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

działając w imieniu i na rzecz  

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

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

 (należy podać nazwę/firmę/ i adres Wykonawcy, w przypadku składania oferty wspólnej należy podać 
wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

*……………………………………………………………………………………………….. 

(należy podać adres Wykonawcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej) 

NIP ...................................., REGON ………………………………….. 

 
 
 

OFERTA  na zadanie pn.:  
 

„Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym 

– etap I” 

 
 
 

1.  W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu po zapoznaniu się z warunkami przetargu 

nieograniczonego oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia  za cenę brutto 
……………………………. zł ( wraz z …………….% podatkiem   VAT) 

 
 
 
I.     Kryterium : cena – „C” – 60% 

 
Cena  brutto : ..................................... zł 

 

słownie : ………………………………………………………………………………………… 

 

zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym. 
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II. Kryterium -  WYDŁUŻENIE  OKRESU GWARANCJI I RĘKOJMI* 

 –  „G”   - 20 % 
 

Oświadczam, że oferuję wydłużenie wymaganego (36 miesięcznego) okresu 
gwarancji i rękojmi * o: 
 

Kryterium Wydłużenie 
okresu 

gwarancji i 
rękojmi  

wskazane przez 
Wykonawcę 

Sposób oceny 

 
 

WYDŁUŻENIE  OKRESU  
GWARANCJI I RĘKOJMI –  

„G” 
 

 

 Brak wydłużenia okresu gwarancji i 
rękojmi  

(36 miesięcy) 
( 1,00  pkt ) 

 

 Wydłużenie okresu gwarancji i 
rękojmi o 12 miesięcy 

(36 miesięcy + 12 miesięcy) 
( 10,00 pkt ) 

 

 Wydłużenie okresu gwarancji i 
rękojmi o 24 miesiące 

(36 miesięcy + 24 miesiące ) 
( 20,00 pkt ) 

* zaznaczyć właściwy poprzez postawienie znaku „X”  

 
 
III. Kryterium –   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy –  20,00 % 
 

Oświadczam, że oferuję wysokość zabezpieczenia należytego wykonania * : 
Kryterium Zabezpieczenie 

należytego 
wykonania 

umowy 
wskazane przez 

Wykonawcę 

Sposób oceny 

 
 
 

Wysokość zabezpieczenia 
należytego wykonania 

umowy stanowiące 
wskazany % ceny ofertowej 

brutto 
 

 
1 % ceny brutto   (1,00 pkt.) 

 2 % ceny brutto (2,00 pkt.) 

 3 % ceny brutto (5,00 pkt.) 

 4% ceny brutto (8,00 pkt.) 

 5% ceny brutto (11,00 pkt.) 

 6% ceny brutto (14,00 pkt.) 

 7% ceny brutto (17,00 pkt.) 

 8% ceny brutto (20,00 pkt.) 

* zaznaczyć właściwy poprzez postawienie znaku „X” . 
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Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie wskazanym w SIWZ do dnia 
05-07-2019r. 
Akceptujemy okres gwarancji i warunki płatności wskazane w SIWZ. 

Oświadczam/y, że w zaoferowanej cenie:* niepotrzebne skreślić    występują/ nie występują 

a)  towary, których nabycie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) 

b) towary, których nabycie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) – wykaz tych 
towarów lub usług wraz z podaniem ich wartości stanowi załącznik do niniejszej 
oferty. 

2. Oświadczam/y, że w cenie brutto oferty zawarte zostały wszystkie koszty wykonania 

zamówienia .  
W cenach jednostkowych zawarte zostały wszystkie koszty ponoszone przez 
Wykonawcę na właściwą realizację jednostki obmiarowej wchodzącej w skład 
przedmiotowego zamówienia. 

 W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu 
nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3ustawy Prawo zamówień 
publicznych i art 5 - 17 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczeniu nieuczciwej 
konkurencji. 

 
3.  Oświadczam/y, że: 

1. uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert; 

2. spełniam/y warunki udziału w powyższym postępowaniu; 

3. zapoznałem/liśmy się z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
i przyjmuję/emy je bez zastrzeżeń, 

4. zapoznaliśmy się z istotnymi dla stron postanowieniami umowy, które zostały zawarte 
w projekcie umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy na zawartych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że: 

* nie należymy do żadnej grupy kapitałowej,                       
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  
Jednocześnie oświadczamy, że w sytuacji 
gdyby wykonawca, którego reprezentujemy, 
przystąpił do jakiejkolwiek grupy kapitałowej - 
niezwłocznie poinformujemy o tym 
zamawiającego. 

 

* należymy do grupy kapitałowej i zgodnie                  
z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień 
publicznych złożymy, w terminie 3 dni od 
dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
zamawiającego informacji, o której mowa 
w art. 86 ust. 5, oświadczenie o 
przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 23 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dowody,                     że 
powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia) 

 
 

 

 

* zaznaczyć właściwy poprzez postawienie znaku „X” . 
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4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty 

dokumenty opisują stan   faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 kk). 

5. Oświadczam/y , że zamierzamy / nie zamierzamy * nie potrzebne skreślić powierzyć wykonanie     
żadnej części zamówienia podwykonawcom ( zgodnie  z art. 36 b ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień   publicznych ). 

Lp. Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę                                                  
wraz  z podaniem firm podwykonawców 

1 wykonanie części dotyczącej .......................... firmie …............... z siedzibą   w …................ . 

 
Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ……………….zł 

lub stanowi ………………………% wartości całego zamówienia. 

 

 

2 wykonanie części dotyczącej .......................... firmie …............... z siedzibą    w ….................. 
. 

 

Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ……………….zł 

lub stanowi ………………………% wartości całego zamówienia. 

 
 
UWAGA!!  
W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni powyższej tabeli, Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać całość 
zamówienia bez udziału podwykonawców. 

 
 
5. Oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych złożymy 

w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,    
o której mowa w art. 86 ust. 5,  oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień 
publicznych.  

 
6.  Oświadczam/y, że realizując zamówienie, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia,  zatrudnię na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności 
wskazane przez Zamawiającego oraz do realizacji zamówienia przy udziale 
podwykonawców spełniających wymóg z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.    

 
7. Oświadczamy, że pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty 

oraz wykonanie ww. zamówienia. 

 
 Wskazuję/my dostępność odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym adresem 
internetowym: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..   

https://ems.ms.gov.pl  - dla odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego* 
https://www.ceidg.gov.pl  - dla odpisu z CEiIDG* 
https://…………………………. - inny dokument * 

*niepotrzebne skreślić 

https://ems.ms.gov.pl/
https://www.ceidg.gov.pl/
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8.  Informuję, że jestem / nie jestem (niepotrzebne skreślić) małym/średnim* przedsiębiorcą. 

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

2. 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. 

 
 
9. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach 

 ………. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym 
uczestnikom niniejszego postępowania. 

 

10. Uzasadnienie zastrzeżenia ww. dokumentów i informacji jako tajemnicy 
przedsiębiorstwa  zostało zawarte na stronach od nr ….. do nr  ......  

11. Wadium w kwocie 20.000,00 zł zostało wniesione w dniu …………2018 r. w formie 

……………………………………………….… . Wadium wpłacone przelewem prosimy 
przekazać na następujący rachunek …………………………………………….*/ wniesione w 
formie gwarancji lub poręczenia prosimy zwrócić na adres: 
………………………………………………………………………………...………….. . 
 
12.  Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla 
potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z 
ustawą   z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2016 r. poz. 
922)/dysponuję zgodą na ich przetwarzanie złożoną przez osoby, które przewidziałem do 
realizacji zamówienia.  

 

13. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy 

kierować na poniższy adres:  

 
 Numer faksu: ………………………………………………………………… 

 
 e-mail: …………………………………………………………… 
 
 
 
 
14.  Załącznikami do niniejszej oferty  są: 
....................................................................................... 
 
....................................................................................... 
 
...................................................................................... 
 
………………………………………………………… 
 
………………………………………………………….. 
 
Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera  ......... kolejno ponumerowanych stron. 
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15. 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: 
  
imię i nazwisko: 
 ......................................................................................................... 
 Stanowisko: 
.................................................................................................................. 
 tel./fax 
......................................................................................................................... 
 e-mail: ……………………………………………………………………………….. 

Pełnomocnictwo w załączeniu. ( pkt 15 wypełniają Wykonawcy składający ofertę 

wspólnie oraz załączają do oferty pełnomocnictwo.)     
               
 
 
                                          ......................................................... 
                                                                                                                                                           

/ podpis  Wykonawcy  lub osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy  w dokumentach 
rejestrowych lub we właściwym  upoważnieniu / 

 


