
Numer postępowania: SP26/ZP/1/20 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

OFERTA 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

na  realizację zamówienia pn: 

 

Roboty budowlane w części budynku Szkoły Podstawowej Nr 26 w Krakowie  
przy ul. Ignacego Krasickiego 34. 

 

 

A. DANE WYKONAWCY: 

 

Wykonawca/Wykonawcy: 

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

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

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

Adres: 

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

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

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

NIP/PESEL: ………………………………………………………. 

Dane dotyczące wielkości przedsiębiorstwa: Wykonawca jest małym  lub średnim przedsiębiorcą:   tak/nie*
,
** 

*Niepotrzebne skreślić  (brak skreślenia oznacza że Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą) 
** Por. zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji (..) małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 
20.5.2003,s 36). Ta informacja potrzebna jest wyłącznie do celów statystycznych. 

 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………..…………………………………. 

 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………………………………………..……………………………………….. 

                                                                                                        Tel. ………………………………………………………….. 

 

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:  

e-mai: ……………………………………………………………………… 

 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):  

 

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

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

 



B. CENA OFERTY (C): 
 

Niniejszym oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia za cenę (C)*:  

 

CENA OFERTY (C)* 
 /W PLN/ 

 

w tym: 

Całkowita wartość netto: 
 

VAT: 
 

* w rozumieniu rozdz. XII.3  SIWZ 

 

 

 

 

 

C. WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI ZA WADY FIZYCZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W STOSUNKU DO 
WYMAGANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MINIMUM: 

 

Okres, o jaki wydłużam okres gwarancji za wady fizyczne przedmiotu zamówienia w stosunku do wymaganego 
przez Zamawiającego minimum: ………………………miesięcy* 

 

* Wypełnić w przypadku oferowania wydłużonego okresu gwarancji. 
     Brak wypełnienia oznacza, że Wykonawca udziela gwarancji na  minimalny wymagany przez Zamawiającego okres. 
 
 
 
 
 

D. PODWYKONAWCY: 
 

Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (Jeżeli jest to wiadome, należy podać 
również dane proponowanych podwykonawców): 
 
1) ......................................................................................................................................................... 

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

2) ......................................................................................................................................................... 

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

3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 
 
 



E. OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W 
ART. 13 LUB ART. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (EU) 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 L119 z 04.05.2016, str. 
1)/zwanego dalej „RODO”: 

 
 
Wypełniłem/-am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od 
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/-am w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu* 
 
*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 np. poprzez jej wykreślenie) 
 

 

F. INNE OŚWIADCZENIA: 

 

Zapoznałem/-am się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze wzorem umowy)  i nie 
wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 

 

G. SPIS TREŚCI: 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

 

1) ......................................................................................................................................................... 

2) ......................................................................................................................................................... 

3) ......................................................................................................................................................... 

4) ......................................................................................................................................................... 

5)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

 

………………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 


