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                                                                                                                              Formularz oferty 
     

Wykonawca: 
…………………………………………… 
 
………………………………………..… 
 (pieczątka Wykonawcy) 

 

reprezentowany przez: 
…………………………………… 
 
…………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

                                                                           

Ośrodek Leczenia Odwykowego 
w Woskowicach Małych 
ul. Pałacowa 15 

Woskowice Małe 
46-100 Namysłów 
 
 

O  F  E  R  T  A 
1. Wykonawca: 

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

REGON: .................................................. NIP/PESEL*.................................................................. 

kod: ........................ miejscowość: .................................................................................................. 

województwo: ............................................................... powiat: ................................................... 

ul. ......................................................... nr domu ......................... nr lokalu .................................. 

internet: http:// .............................................. e-mail: .................................................................. 

numer kierunkowy ............................ tel. ............................ fax ................................................... 

Osoba do kontaktów: …………………………………………tel.: ……………………………… 

Nr KRS/CEiDG*……………………………………………...… 

Adres do korespondencji …………………………………………………………………… 

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

przystępując do udziału w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego pn: 
Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę dla budynku z Oddziałem Leczenia 
Alkoholowych Zespołów Abstynenckich (OLAZA) Ośrodka Leczenia Odwykowego w 
Woskowicach Małych  w systemie „zaprojektuj i wybuduj”                                     
 
2. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie ze wszystkimi wymogami Zamawiającego 
(zawartymi w ogłoszeniu, programie funkcjonalno-użytkowym oraz projekcie umowy) 
za kwotę: 
netto, w wysokości.............................. zł 
(słownie............................................................................................................) 



2 

 

brutto, w wysokości…………………. zł 
(słownie............................................................................................................) w tym podatek od 
towarów i usług w wysokości …….. % 

 

3. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zamierzam(y) wykonać: 
 siłami własnymi 

 przy udziale Podwykonawców 

 

Lp. Firma Podwykonawcy 
(o ile jest znana na etapie składania ofert) 

Część przedmiotu zamówienia 
oraz wartość lub % ilość 

   

   
 

4. Oświadczamy, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
wykonaliśmy prace związane z budową rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę lub 
stacji uzdatniania wody, a także wykonaniem robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i 
wybuduj” o wartości co najmniej 100 000 zł brutto. 
 
Wykaz wykonanych prac: 

Lp. 
Nazwa wykonanego zadania, 

rodzaj wykonanych prac 

Podmiot, na rzecz 

którego roboty te 

zostały wykonane 

Okres realizacji 
zamówienia 

Wartość brutto 
wykonanych prac 

     

     

     

     

 
5. Termin realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r. 
                                                           
6. Warunki płatności: Zamawiający ma obowiązek zapłaty za fakturę VAT w terminie                
do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. 
 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia oraz programu funkcjonalno-
użytkowego i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, 
potrzebne do właściwego przygotowania oferty. 
 

8. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi 
określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu oraz programie funkcjonalno-użytkowym. 
 

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                  
w ogłoszeniu. 
 

10. Oświadczamy, że zapisy zawarte w projekcie umowy zostały  przez nas zaakceptowane. 
W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wyżej 
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

11. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z 
warunkami/wymaganiami organizacyjnymi określonymi w ogłoszeniu, programie 
funkcjonalno-użytkowym oraz projekcie umowy. 
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12. Oświadczamy, że w przypadku przekazania przez Zamawiającego do  Wykonawcy 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną 
niezwłocznie na żądanie strony potwierdzimy fakt ich otrzymania.  
 

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub           
art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego                       
w niniejszym postępowaniu 2. 
 
 

14. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
2) pełnomocnictwo w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, 

posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę (oryginał lub 
notarialnie poświadczona kopia dokumentu), 

3) kosztorys ofertowy, 
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, 
5) referencje poświadczające należyte wykonanie robót budowlanych potwierdzających 

posiadane doświadczenie, 
6) ……………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

........................................................... 
                                                                                                                                               (podpis/y) 

…………………………………… 
         (miejscowość, data) 
 
 
 
 
 
 

 
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).  
 

2 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). 

 


