
 

 

Ozn. postępowania PN/ZWiK/03/2019 załącznik nr 3 do SIWZ 

 

GZGK Trzebnica-ERGO Sp. z o.o. 

Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1 

55-100 TRZEBNICA 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nawiązując do ogłoszonego w dniu ……. września 2019 r. w Biuletynie Zamówień 

Publicznych pod nr ……………………………. – 2019 przetargu nieograniczonego, 

ogłoszonego także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej 

www.ergo.trzebnica.pl na „Budowa SUW Bukowa w miejscowości Trzebnicy,                          

gm. Trzebnica – w trybie zaprojektuj i wybuduj.” – nr postępowania PN/ZWiK/03/2019, 

 niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz: 

Pełna Nazwa 

Wykonawcy  
 

Adres, siedziba  

Adres do 

korespondencji 
 

REGON NIP 

Nr telefonu Nr faxu 

Imię Nazwisko i Nr telefonu osoby 

upoważnionej do kontaktów 
 

Nr rachunku bankowego, na który 

należy zwrócić wadium 
 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i warunkami 

określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) Za ryczałtową cenę: 

- brutto: ............................................................................. zł, 

  słownie: .............................................................................................................. złotych 
 

2) Termin realizacji: ………………….dni. 

(Termin realizacji nie może być krótszy niż 250 dni i nie dłuższy niż 350 dni. 

Wartość musi być podana w pełnych dniach) 
 

3) Termin gwarancji ……………….. licząc od licząc od dnia protokolarnego odbioru 

końcowego robót. 
 

(Dopuszczalny okres zaoferowanej gwarancji nie może być krótszy niż 36 

miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy.) 
 

2. Oświadczamy, że: 

2.1.  Zapoznaliśmy się z warunkami przeprowadzanego postępowania i nie wnosimy do 

nich zastrzeżeń oraz posiadamy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania 

oferty. 

2.2. Oferowana przez nas cena ofertowa zawiera podatek VAT oraz wszelkie koszty 

niezbędne do wykonania zamówienia. 

2.3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 



 

 

2.4. Akceptujemy treść głównych postanowień umowy i nie wnosimy do niej uwag                       

i zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do jej zawarcia 

w terminach przewidzianych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2.5.  Do realizacji zamówienia zostaną użyte wyroby budowlane dopuszczone do obrotu                 

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 

2.6.  Powierzymy wykonanie następującej części zamówienia podwykonawcom (jeżeli dotyczy 

należy wskazać zakres zamówienia) ………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………………………………………… 

nazwa (firma) podwykonawcy/ców, na których zasoby wykonawca powołuje się na 

zasadach określonych art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu (jeśli dotyczy): ………………………………………………………………… 

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

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

- w przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadamy za ich pracę jak za własną. 

3. Wadium w wysokości ……………………………zł wniesiono w dniu …………… 

w formie ……………………………………………………………………………..…………. 

4.  Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
1)

 wobec 

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

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.) ** 
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). 
5. Integralną częścią oferty są poniższe dokumenty: 

Wyszczególnienie załączników 
 

nr nazwa 
strona 

oferty 

1. 
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                

o działalności gospodarczej 

 

2. 
Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 25 a ust. 1 i 3 ustawy PZP 

(załącznik nr 4) 

 

3. 
Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - na podstawie art. 

24 ust. 2 pkt 5 ustawy, 

 

4. Dowód wniesienia wadium  

5. Wykaz robót  

6. 

Poświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane określone w 

Wykazie robót, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone 

 

7. 

Wykaz osób i oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, na dzień składania ofert posiadają wymagane 

uprawnienia 

 

8. Wykaz materiałów/urządzeń równoważnych (jeżeli dotyczy)  

9. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)  

10. Inne  

 

5. Oferta zawiera……..stron kolejno ponumerowanych i trwale połączonych. 

 

 

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

(pieczęć wykonawcy)                                                                  Data, pieczęć imienna i podpis osób/osoby  
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 

 


