
 
 

Załącznik nr 1 

do „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” nr 3/ZP/2020 

 

 

 ..................................... dnia .................................. 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH 

40-684 KATOWICE UL. GEN. JANKEGO 276 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 3/ZP/2020 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 

Roboty budowlane polegające na 

 „Remoncie zespołu szatni wraz z pomieszczeniami sanitarnymi w budynku „C”  

oraz pomieszczenia sanitarnego w budynku „H-4” Szkoły Policji w Katowicach” 

 

Nazwa Wykonawcy / Lidera Konsorcjum*: …………………………………………………………… 

 

Adres Wykonawcy / Lidera Konsorcjum*: …………………………………………………………….. 

 

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

 

Tel. ……….................................  Fax ……….........................................  

 

adres e-mail …...................................................................................................... 

 

 

UWAGA: Wypełnić zgodnie z rozdziałem VII ust. 5 SIWZ - W przypadku wpisania przez 

Wykonawcę zarówno numeru faksu jak i adresu poczty elektronicznej Zamawiający będzie 

przesyłał zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną. 
 

Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach:  
 

 

1. Oferuję (-y) wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia: 
 

cena netto oferty ............................................. złotych 
 

podatek VAT ............%,  
 

cena brutto oferty ............................................. złotych 

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

2. Oświadczam (-y), że na wykonane całego przedmiotu zamówienia udzielamy ….…… 

miesięcy gwarancji (tj. …….… miesięcy powyżej gwarancji minimalnej) licząc od dnia 

odbioru końcowego. 

3. Oświadczam (-y), że w przypadku nie podania okresu gwarancji udzielam gwarancji 

minimalnej tj. 36 miesięcy. 



 

 

4. Oświadczam(-y), że w okresie udzielonej gwarancji  będę ponosił wszystkie koszty 

związane z obsługą gwarancyjną.  

5. Oświadczam (-y), że osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiada 

wykształcenie wyższe oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

6. Oświadczam (-y), że wadium w kwocie 5.000,00 złotych  zostało wniesione w formie: 

1) pieniężnej w dniu ...................................................................................................................................... * 

2) niepieniężnej wraz z ofertą.* 

Zwrotu wadium wniesionego w formie pieniężnej prosimy dokonać na konto:       

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

7. Oświadczam(-y), że cały zakres objęty przedmiotem zamówienia wykonam(-y), 

nakładem własnym/z udziałem podwykonawców*, którym zamierzam(-y), 

powierzyć: 

L.p. Części zamówienia - zakres przedmiotu 

zamówienia, jakie Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom 

Firma (nazwa) Podwykonawcy 

1.   

2.   

3.   

8. Oświadczam(-y), że*: 

1) nie powołujemy się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3) ustawy Pzp. * 

2) powołujemy się na zasoby niżej wymienionych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3) ustawy Pzp w zakresie*: 

a) posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie opisanym w Rozdziale V ust. 2 

pkt 3 ppkt a) SIWZ; 

…............................................................................................................................. ............................... 
   pełna nazwa i adres siedziby podmiotu (zgodne z aktualnym rejestrem KRS lub CEIDG) 

 

b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie 

opisanym w Rozdziale V ust. 2 pkt 3 ppkt b SIWZ;  

…............................................................................................................................................................ 
   pełna nazwa i adres siedziby podmiotu (zgodne z aktualnym rejestrem KRS lub CEIDG) 

9. Oświadczam (-y), że zapoznałem się z warunkami zamówienia (SIWZ) i treścią wzoru 

mowy  i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 

10. Oświadczam (-y), że zdobyłem konieczne informacje niezbędne do właściwego 

przygotowania oferty. 

11. Oświadczam (-y), że wykonam przedmiot zamówienia w terminie określonym 

w rozdziale IV SIWZ i zgodnie z Rozdziałem III SIWZ. 

12. Oświadczam (-y), że zaoferowana cena została obliczona zgodnie z Rozdziałem XII SIWZ 

 i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

13. Oświadczam (-y), że w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie 

stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 
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stycznia  2004 r. ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) oraz zgodnie z art. 5-17 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (t.j. Dz.U.   

z 2019 r. poz. 1010). 

14. Oświadczam (-y), że uważam (-y) się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

15. Oświadczam (-y), że wybór oferty:  

1) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego* 

2) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*. 

i w tym zakresie wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazujemy jego wartość bez 

kwoty podatku: ………………………………………………………………………………….………..…………….. 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  

(j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) 

16. Oświadczam (-y) , że  

1) jestem małym lub średnim przedsiębiorcą* 

2) nie jestem małym lub średnim przedsiębiorcą* 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców  

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zmian.) zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 1-3. 

17. Następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 

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

Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało 

załączone do naszej oferty.  

18. Informacja o dostępności dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI B SIWZ1; 

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

19. Wyrażam (-y) zgodę na udostępnianie danych osobowych zawartych w ofercie. 

20. Oświadczam(-y), iż realizując zamówienie będziemy stosować przepisy rozporządzenia 

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 2016 r. nr. 119 s. 1 – „RODO”).  

21. Oświadczam (-y), że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu. 

22. Informacje potrzebne do przeprowadzenia aukcji elektronicznej: 

1) adres e-mail Wykonawcy, na który ma zostać przesłane zaproszenie do wzięcia 

udziału w aukcji elektronicznej: …………………………………………………………………………… 

2) imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania postąpień w aukcji elektronicznej 

w imieniu Wykonawcy:  ……………………………………………………………….……………………… 

UWAGA 

                                                 
1 Niewypełnienie pozycji będzie tożsame z brakiem takich dokumentów.  

* niepotrzebne skreślić 

 



 

 

Jeżeli osobą upoważniona do składania postąpień w aukcji elektronicznej jest osoba 

inna niż osoba upoważniona do podpisania oferty należy do oferty złączyć stosowne 

pełnomocnictwo sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

23.  Oświadczenia w wersji elektronicznej (wypełnić, jeżeli dotyczy) 

1) Informuję, że oświadczenia wymienione w rozdz. VI ust A pkt 2 zostały wysłane 

w wersji elektronicznej na adres zam.pub@spkatowice.policja.gov.pl w dniu 

………………………………… 

2) Hasło dostępowe do oświadczenia złożonego drogą elektroniczną:  

………………………………… (zgodnie z rozdz. VII SIWZ) 

3) Informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania 

danych zawartych w oświadczeniu ……………………………………………………………………... 

(zgodnie z rozdz. VII SIWZ) 

 

24. Załącznikami do niniejszego Formularza ofertowego są: 

 

1) …………………………………………………….. 

3) …………………………………………………….. 

4) …………………………………………………….. 

5) …………………………………………………….. 

6) …………………………………………………….. 

 

 

 

…..................................... , dnia ….................... 2020 r. 

 

 

 

 
…....................................................................................… 
pieczęć i podpis lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 


