
 

SIWZ BP.1.1.2020 

 

 

Nr sprawy: BP.1.1.2020 Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

 
nazwa Wykonawcy 

 

adres 

 

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG  

 

telefon, fax, e-mail 

tak / nie 

      Czy podmiot należy do sektora małych i średnich 

          przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy z dnia 

    02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

 
Biblioteka Publiczna   

                              Gminy Łomża zs. w Podgórzu 

        ul. Łomżyńska 30 

        18-400 Łomża 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych  

Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki w Wygodzie z wewnętrznymi  instalacjami wod- 

kan, c.o., elektryczną i gazową oraz zew. instalacją gazu (naziemny zbiornik gazowy o 

poj.4,85m3 oraz kanalizacji sanitarnej (bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe o 

poj.10m3)”  - na potrzeby biblioteki i  Centrum Aktywności Lokalnej w Wygodzie nr sprawy 

BP.1.1.2020 – część I ….)*, 

.  
 

2.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia w następujący sposób: 

 

 wykonanie I części zamówienia -  . „ Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki w Wygodzie z  

wewnętrznymi  instalacjami wod- kan, c.o., elektryczną i gazową – w zakresie rozbudowy o  

nowy budynek i przebudowy istniejącego  na parterze . 

 
wartość netto oferty........................................ zł  

 

plus należny podatek VAT w kwocie .................................. zł 

 

razem  cena  oferty  brutto:  ……………………  ( słownie złotych …………………………). 

 

wykonanie II części zamówienia –. „ Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki w Wygodzie z 

 wewnętrznymi  instalacjami wod- kan, c.o., elektryczną i gazową – w zakresie robót  

wykończeniowych na parterze  o w istniejącym  budynku oraz robót remontowych i  
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przebudowy na poddaszu budynku istniejącego.  
 

 

 
 

wartość netto oferty........................................ zł  

 

plus należny podatek VAT w kwocie .................................. zł 

 

razem  cena  oferty  brutto:  ……………………  ( słownie złotych ……………………………). 

 

1) Udzielamy gwarancji : 

Część I  

 - na wykonane roboty budowlane na okres:  

….................................................................(do wyboru przez Wykonawcę 36, 48, 60 miesięcy)  

słownie (….................................................................... miesięcy). 
w przypadku nie wskazania przez Wykonawcę okresu na jaki udziela gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca udziela 

minimalnej wymaganej przez Zamawiającego gwarancji tj.36 miesięcy. 

Część II 

 - na wykonane roboty budowlane na okres:  

…....................................................................(do wyboru przez Wykonawcę 36, 48, 60 miesięcy)  

słownie (….................................................................... miesięcy). 
w przypadku nie wskazania przez Wykonawcę okresu na jaki udziela gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca udziela 

minimalnej wymaganej przez Zamawiającego gwarancji tj. 36 miesięcy. 

2) .Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia tj. …………(uwaga termin 

wykonania wskazany przez Zamawiającego -  31.08.2020) 

2. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy siłami własnymi / przy pomocy podwykonawców*: 

DEKLARACJA 

 

TAK – wykonam zamówienie przy 

pomocy podwykonawców 

NIE – wykonam zamówienie siłami 

własnymi 

ZAKRES USŁUG POWIERZONY 

PODWYKONAWCY 

 

NAZWA i ADRES PODWYKONAWCY 

TAK / NIE*  

 

(*niepotrzebne skreślić – w przypadku pozostawienia kolumny „DEKLARACJA” bez skreśleń Zamawiający uzna, że 

Wykonawca nie przewiduje powierzenia wykonywania części zamówienia podwykonawcy.) 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do 

niej zastrzeżeń oraz że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

4. Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia w pełni odpowiada warunkom postawionym 

przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5. Oświadczamy, że istotne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się 

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

7. Zastrzeżenia Wykonawcy: 
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1) Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę, stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 z późn.zm.) i nie 

mogą być ogólnie udostępnione: 

………………………………………………………………………………………… 

2) Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp , wykonawca zobowiązany jest nie później niż w terminie 

składania ofert przedstawić szczegółowe uzasadnienie dokonanego zastrzeżenia, znajdujące 

podstawę w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (nie dotyczy informacji, o których 

mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, co do zasady wyłączonych z możliwości utajnienia). 

Uzasadnienie:  

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

8. Podana w niniejszej ofercie cena brutto nie będzie podlegać żadnej zmianie w całym okresie realizacji 

zamówienia. W oferowanej przez nas cenie brutto zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

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

(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) `wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  

w niniejszym postępowaniu. 

10. Wadium zostało wniesione w dniu ............................ w formie .............................................................,  

11. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na poniższy rachunek bankowy: 

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

12. Zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w określonej w SIWZ  

w wysokości – 5 % oferowanej ceny brutto przed terminem podpisania umowy. 

13. Oświadczam, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług – art. 91 ust. 3a ustawy Pzp  

(w przypadku odpowiedzi TAK, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej 

powyżej ceny podatek od towarów i usług, który Zamawiający będzie miał obowiązek samodzielnie 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami): 

 NIE 

 TAK – należy wskazać nazwę ( rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wskazać ich wartość bez kwoty 

podatku 

14. Osobą/osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną/odpowiedzialnymi za wykonanie 

zobowiązań umowy jest/są:  

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

……………………………………… tel. kontaktowy, faks/e-mail: ………………………..….  
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15. Ofertę niniejszą składamy na ........... kolejno ponumerowanych stronach. 

16. Załącznikami do niniejszej oferty są:  

1) ………………………………………………………….. 

2) ………………………………………………………….. 

3) ………………………………………………………….. 

 

 

  

miejscowość, data  czytelny podpis osoby/osób upoważnionych do 

podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy 

 


