
Załącznik Nr 1 
 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-12/2017 

 

Przebudowa garaży na węzły sanitarne wraz z budową przyłącza 
kanalizacji sanitarnej przy pl. Biskupa Nankiera 17 we Wrocławiu 

 

1.  Niniejszą Ofertę składa (DANE WYKONAWCY, a w przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia – DANE WYKONAWCÓW): 

 

Wykonawca 

 
Nazwa: ………………………………………….…………........................ 
 
Adres: 
…………………………………………………………………................... 
 
NIP ………………………… REGON …………………..……. 

Wykonawca 

 
Nazwa: ………..........………………………….………….......................... 
 
Adres: 
…………………………………………………………………................... 
 
NIP ………………………… REGON …………………..……. 

 
2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktów z Zamawiającym:  

Imię i Nazwisko ................................................................................................................... 

Telefon ................................................................................................................... 

E-mail ................................................................................................................... 

 
3. Deklaracja Wykonawcy: 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu dla ww. zamówienia Ja (My), niżej podpisany(i), niniejszym 
oświadczam(y), że: 
1) Zapoznałem/Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami. 
2) W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) warunki umowy na wykonanie zamówienia 

zapisane w SIWZ. 
3) Oferuję(emy) wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi  

w SIWZ, wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej modyfikacjami oraz obowiązującymi przepisami, na 
podstawie kosztorysu ofertowego. 

4) W cenie oferty zostały zawarte wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym w szczególności 
koszty wymienione w Rozdz. XIII ust. 7 SIWZ. 
 

5) Cena kosztorysowa oferty brutto:  …………………………… zł 
(słownie: .....................................................................................................................................) 
 
Cena kosztorysowa oferty netto: …………………………………. zł 
(słownie: .....................................................................................................................................) 



 
VAT: ................................................................. zł 
 

6) Deklaruję(emy) następujący termin wykonania przedmiotu zamówienia: ……………… dni 
(wpisać liczbę dni  zgodnie z zapisami określonymi w rozdziale XIIV ust. 5 SIWZ, nie mniej niż  
60 dni i nie więcej niż 100 dni).  

 
7) Uważam(y) się związany(i) niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, tj. przez 30 dni. 
8) W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć 

umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 
9) Składam(y) niniejszą Ofertę w imieniu własnym* / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia.* 
10) Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji robót, dokonał wizji lokalnej 

obiektu,  sprawdził dokumentację projektową, oraz nie wnosi do niej zastrzeżeń i uwag. 
11) Zamierzam(y)* / nie zamierzam(y)* powierzyć następującym podwykonawcom (podać firmy 

/nazwy/ podwykonawców) ………………………………………………………………………….. 
następujące części zamówienia: .......................................................................................... 

12) Informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) 
oznaczone są  klauzulą „Nie udostępniać – Tajemnica przedsiębiorstwa”, oraz zawarte są na 
stronach ……………………………., i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 
postępowania.  
W przypadku dokonania takiego zastrzeżenia, należy wskazać zawarte w ww. dokumentach informacje 
organizacyjne przedsiębiorstwa/inne informacje, posiadające wartość gospodarczą, oraz wskazać, jakie 
zostały podjęte działania w celu zachowania ich poufności przed ujawnieniem do wiadomości publicznej.  

13) Oświadczamy, że złożona oferta 
− * nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług; 
− * prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  

z przepisami o podatku od towarów i usług. Wskazuję/Emy nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku:  
………………………………(nazwa/rodzaj) ………….………… zł (wartość bez VAT) 

14) W przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza – podaję/emy nr rachunku bankowego, na 
który należy dokonać zwrotu wadium: ............................................................................................. 

15) Oświadczam, że  
Przedsiębiorstwo Wykonawcy kwalifikowane jest do kategorii Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 
zgodnie z definicją zawartą w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014r.  
                                            TAK                                                             NIE 

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo Wykonawcy nie mieści się w kategorii MŚP, proszę podać 
kwalifikację przedsiębiorstwa 

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

 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 

    ..................................................... 
Podpis czytelny lub nieczytelny  

z pieczątką imienną osoby lub osób upoważnionych do 
podpisu 

 
* niepotrzebne skreślić 



 

Załącznik nr 1a 
 
Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-12/2017 

Przebudowa garaży na węzły sanitarne wraz z budową przyłącza kanalizacji 
sanitarnej przy pl. Biskupa Nankiera 17 we Wrocławiu 

 
Nazwa i adres Wykonawcy: 
 
............................................................. 
............................................................ 
............................................................ 
 

Oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy, Innego podmiotu*  
Na potrzeby postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, prowadzonego przez 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, oświadczam, co następuje: 
 
 
Oświadczam, że: 

• Nie wydano wobec mnie prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 

należności; 

• Nie wydano wobec mnie tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 

zamówienia publiczne; 

• Nie wydano wobec mnie prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę 

ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 

• Nie wydano wobec mnie ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 

zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 

ust. 5 pkt 7 ustawy; 

• Oświadczenia, że  nie zalegam  z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 

ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

716). 

 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

        
………………………………………… 

Podpis czytelny lub nieczytelny  
z pieczątką imienną osoby lub osób upoważnionych do 

podpisu 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


