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Załącznik nr 3 do SIWZ 
wzór 

 ..........................................................                                                                
 /pieczęć firmowa/ 

   

 

FORMULARZ OFERTY 
 

 

Dane Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy 

 podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców składających ofertę): 

a) Nazwa Wykonawcy/Wykonawców: 

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

b) Adres Wykonawcy/Wykonawców: 

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

  Numer NIP : ………………………………………, Numer REGON : ……………………………….. 

 

c) Reprezentowany przez: 

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

tel.: ................................................ faks: ............................................. 

 

d) Adres poczty elektronicznej: ………………………………………………….. 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Wykonanie adaptacji holu na parterze i pierwszym piętrze w 

budynku biurowym Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach” – 

zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi warunkami:  
 

1. Cena ofertowa ogółem – wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu 

zamówienia wynosi: 

 

…………………….... zł brutto  
(słownie: ……………………………………………………………..…),  

 

netto ………………………….. zł  

w tym  

stawka  podatku VAT …………% 
 

 
2.  Okres gwarancji przedmiotu zamówienia w miesiącach wynosi : ……………………. 

(należy uzupełnić oferowany okres gwarancji, nie mniej niż 36 miesięcy)  
 

3. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część oferty, są następujące formularze 

oraz dokumenty:  

a) oświadczenia Wykonawcy (zał. nr 2a i 2b do SIWZ),    

b) pełnomocnictwo udzielone przez podmioty wspólnie składające ofertę do ich reprezentowania w 

postępowaniu (jeśli dotyczy),  

c) pełnomocnictwo do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy (jeśli dotyczy) 

d) pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy)  
 

4. Poniżej wskazuję części zamówienia, których wykonanie zamierzam powierzyć 

Podwykonawcom  

(o ile jest to wiadome, proszę podać firmy Podwykonawców) (wypełnić jeżeli dotyczy): 
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………………………………………………………………………………………………………..…

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

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

 

5. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ).  

 

6. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ). 

 

7. Oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu 

składania ofert.  

 

8. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w SIWZ i przyjmuję je bez zastrzeżeń oraz, 

że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do złożenia niniejszej oferty i wykonania zamówienia. 

 

9. Oświadczam, że w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na 

warunkach przedstawionych w złożonej ofercie i zawartych w dołączonym do SIWZ Wzorze umowy. 

 

10. Oświadczam, że cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone 

w SIWZ wraz z załącznikami i obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

11.  Oświadczam, że następujące dokumenty załączone do oferty są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa  
(wypełnić w przypadku, gdy którekolwiek z dokumentów załączonych do oferty są objęte tajemnicą 

przedsiębiorstwa): 

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

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

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

12. Oświadczam, że spełniam wymagania ochrony oraz prawidłowego przetwarzania danych osobowych 

określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w 

ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.). 

Jednocześnie oświadczam, że wypełniłem ciążące na mnie obowiązki informacyjne przewidziane w 

art. 13 i 14 RODO a nadto, że  w przypadku zawarcia i realizacji umowy z zamawiającym, 

zobowiązuję się do wypełniania związanych z nią obowiązków informacyjnych, przewidzianych w 

art. 13 i 14 RODO, w imieniu własnym oraz w imieniu Zamawiającego. 

13. Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego. 

Oświadczam, że (wstawić X we właściwe pole): 

□ wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego; 

□ wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 

w odniesieniu do następujących towarów/usług: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

 

Wartość towarów/usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to  

_________________ zł netto**.   
 
** dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT 
do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 
– wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
– importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy 

porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 

Oświadczam, że niewypełnienie oferty w zakresie pkt 13 oznacza, że jej złożenie 

nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego. 
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14. Wykonawca oświadcza, że jest : mikro,  małym  lub średnim przedsiębiorcą *                                   
(* – właściwe zaznaczyć) 
 
UWAGA! Ta informacja jest wymagana wyłącznie do celów statystycznych.  
Należy porównać zalecenie Komisji z 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz.U.L.124 z 20.05.2003, s.36)  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 2 milionów EUR.  
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 10 milionów EUR.  
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które 
zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
43 milionów EUR. 

 

 

 
 

     ...............................................            .................................................................................... 
                    miejscowość, data                                                    podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 


