
Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” 
Borowy Młyn 22 
82-420 Ryjewo  
Tel/ fax 55 277 42 88  

 

 

Załącznik Nr 1 do SIWZ 

Zamawiający: 

                   

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Dane wykonawcy: 

Nazwa:.......................................................................................................................................... 

Siedziba:…….............................................................................................................................  

E-mail:                                 ................................................   

Strona internetowa:  ................................................   

Numer telefonu:  ................................................   

Numer faksu:   ................................................  

Numer REGON:                 ................................................ 

Numer NIP:   ................................................ 

Numer KRS:   ................................................ 

 

Zobowiązania wykonawcy: 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym „ Budowa budynku świetlicy w 

miejscowości Borowy Młyn” oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z jego opisem oraz na 
warunkach określonych w projekcie umowy i złożonej ofercie za cenę ryczałtową (cena oferty zawiera 
wszystkie koszty i opłaty dodatkowe niezbędne do realizacji zamówienia):  
 
Cena netto: .................................. zł  (słownie: ....................................................................... PLN) 
Vat% - ………………….% 
 
Cena brutto:  ............................. zł  (słownie: ....................................................................... PLN) 
 
Okres Gwarancji : ……………………miesięcy 
Oferowany okres gwarancji nie krótszy niż 36 m-cy, najdłuższy okres punktowany to 60 m-cy.  
 

Termin wykonania: ………………….dni 
Oferowany termin wykonania nie dłuższy niż 304 dni, najkrótszy punktowany to 184 dni. 
 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... Tel./faks: .......... .......... .......... .......... ..........  
zakres odpowiedzialności…………………………..……………………………………………………………… 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... Tel./faks: .......... .......... .......... .......... ..........  
zakres odpowiedzialności…………………………………..……………………………………………………… 

 

 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 

Nazwisko, imię ............................................................................................................................. 



Stanowisko ................................................................................................................................... 

Telefon/faks ................................................................................................................................ 

Zakres: 

- do reprezentowania w postępowaniu* 

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy* 

- do zawarcia umowy* 
*niepotrzebne skreślić 

 

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy 

niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 

3. Wadium nie jest wymagane.  

4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane 

wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  

5. Oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy MŚP  (* niepotrzebne skreślić) 
Zgodnie z Zaleceniem Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich 

(2003/361/WE): 

1. Na kategorię przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250  

osób, i których obroty roczne nie przekraczają 50 mln EUR, i/lub których roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. 

2. W kategorii MŚP, małe przedsiębiorstwo jest zdefiniowane jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób, i którego  

obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. 

3. W kategorii MŚP, przedsiębiorstwo mikro jest zdefiniowane jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób, i którego  

obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR. 

 

6. Oświadczam, że wybór niniejszej oferty (art. 91 ust. 3a ustawy Pzp) : 
 a) będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług, w zakresie ......…………………………………………………………………………(należy 

wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u zamawiającego takiego 

obowiązku podatkowego), o wartości ……………………………………. zł netto (należy wskazać wartość tego 

towaru lub usługi bez kwoty podatku) 
b) nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie                           
z przepisami o podatku od towarów i usług  
 

Wykaz dokumentów stanowiących ofertę: 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  

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

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

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

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

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

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

 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

   Nie   jest wymagane. 

 



Zastrzeżenie wykonawcy 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

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

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

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

 

Inne informacje wykonawcy:  

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

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

 

 

 

   

……………………………………………………….. 

Data i miejscowość 

 

 

_____________________________ 

Czytelne podpisy osób uprawnionych do  

reprezentowania wykonawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


