
 

 

„Wsparcie inwestycji związanych  z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 
 

Nr  sprawy: 1/ZWiK/P/2017                                                                             Załącznik Nr 1 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

                                                                                    

1. Zamawiający: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej, 
ul. Młynarska 4, 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

 

2. Wykonawca: 
 
Zarejestrowana nazwa 
Wykonawcy:……………………………………………………………………. 

Zarejestrowany adres 
Wykonawcy:……………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji: 

      Telefon :  ....................................................................................  

Fax :  ..........................................................................................  

NIP:…………………………………….. REGON:………………………………. 

Adres e-mail: ..............................................................................  

* w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców oraz wskazać Pełnomocnika. 

   

1. CENA OFERTOWA (KRYTERIUM K1): 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Budowę wodociągu ze zbiornika 
wody w Szklarce dla osiedla w Starej Łomnicy” składam niniejszą ofertę i oferuję realizację 
przedmiotu zamówienia w zakresie oraz zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ za cenę: 

Cena netto: ……………………………………………..…………………złotych 

(słownie: ........................................................................................... złotych) 

Podatek VAT: …….. % …………………………………………………..złotych 

(słownie: ........................................................................................... złotych) 

Cena brutto: ..................................................................................... złotych 



 

 

(słownie ............................................................................................ złotych) 

Cena oferty jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty robót, których konieczność 
wykonania wynika w szczególności z dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wiedzy technicznej, w tym podatek VAT w stawce obowiązującej na 
dzień składania oferty. 

  

2. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY W ZAKRESIE SPEŁNIANIA KRYTERIUM K2: 

Oświadczam, że: 
udzielę gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres ............. miesięcy (min. 36 m-cy) 
licząc od następnego dnia od odbioru końcowego robót. 
 
W przypadku braku wypełnienia pkt. 2, Zamawiający uzna, że oferta jest niezgodna                            
z SIWZ i ją odrzuci. W przypadku podania terminu gwarancji poniżej 36 miesięcy oferta 
uznana zostanie za niezgodną z SIWZ i odrzucona.  

3. Przedmiot zamówienia wykonam w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 15 
maja 2018 r. 

4. Uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu 
terminu do składania ofert wraz z tym dniem. 

5. Zawarty w SIWZ wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i w razie wybrania 
mojej oferty zobowiązuję się do podpisania Umowy na ww. warunkach, w miejscu                                        
i terminie określonym przez Zamawiającego. 

6. Przedmiot zamówienia wykonam siłami własnymi. *  

Następujące prace zamierzam powierzyć podwykonawcom*: 

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

Podwykonawca/ podwykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………
(wpisać jeżeli znany/ni) 

7. Zastrzegam / nie zastrzegam * w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w odniesieniu                              
do poniższych informacji zawartych  w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa                     
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, iż nie mogą być one 
udostępniane (w przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji należy wymienić informacje 
zastrzeżone stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zabezpieczyć je zgodnie                                  
z postanowieniami niniejszej SIWZ, a także wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa). 

8. Występuję w niniejszym postępowaniu jako: osoba fizyczna/osoba prawna/jednostka 
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej/konsorcjum.* 

9. Podpisuję niniejszą ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie 
załączonego: pełnomocnictwa / odpisu z ewidencji działalności gospodarczej/ odpisu                             
z Krajowego Rejestru Sądowego* 

UWAGA. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli 
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 



 

 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzielności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 
352). 

10. Poniżej wskazuję źródła, w których za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych, Zamawiający może uzyskać odpowiednie oświadczenia lub dokumenty 
potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp (brak 
podstaw do wykluczenia), w szczególności adresy rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) oraz/lub postępowanie, w którym 
u Zamawiającego znajdują się odpowiednie oświadczenia lub dokumenty. 

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

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

11. Jestem/nie jestem mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 
przedsiębiorstwem* 

Zgodnie z zaleceniem Komisji (UE) z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw: 
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 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. 

 
 

 

Miejsce i data .............................   

 
........................................... 
imię, nazwisko, podpis i pieczęć 

 

* -  niepotrzebne skreślić 

 


