
Załącznik nr 3 do SIWZ po zmianie 

nr postępowania 32/18 

 
……………..………………. 

    ( pieczęć Wykonawcy )     
 

FORMULARZ  OFERTOWY 

 

Wykonawca: Zarejestrowana Nazwa: 

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

 

Zarejestrowany Adres: 

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

 

Tel. (…..) …………………………..…………. , Faks. (…..) …………….……………………………. 

 

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

 

I. Kryterium – cena -  …………………………………………………… (słownie  złotych:)  …………… 

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

II. Kryterium – Okres  gwarancji  - ………………………………………………………………………… 

 

Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 3 lata zostaną odrzucone, jako niezgodne z SIWZ, natomiast  

w przypadku ofert zawierających okres gwarancji dłuższy niż 5 lat, do wyliczenia i przyznania ofercie punktacji  

za zaoferowany okres gwarancji przyjęte zostanie 5 lat.  

W przypadku, gdy  nie wskazałem w ofercie okresu gwarancji, OŚWIADCZAM,  że zaoferowałem 

minimalny okres gwarancji tj. 3 lata. 

 

III.  Kryterium – Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (wskazanych w Załączniku 

 nr 7 do SIWZ ),  którymi Wykonawca będzie dysponował (wpisać pełną liczbę lat)  

  

Osoba z uprawnieniami wykonawczymi w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej 

1) …………………………………………………………………………………….….  
( Imię i nazwisko, liczba lat doświadczenia)  

Osoba z uprawnieniami wykonawczymi w specjalności : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  urządzeń  

cieplnych,  wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

2) …………………………………………………………………………………….….  
( Imię i nazwisko, liczba lat doświadczenia) 

Osoba z uprawnieniami wykonawczymi w specjalności :  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  urządzeń  

elektrycznych    

i elektroenergetycznych 

 

3) …………………………………………………………………………………….….  
( Imię i nazwisko, liczba lat doświadczenia)  
 

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę 

łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. 

Osoba wskazana w wykazie osób winna być tożsama z osobą wskazaną w formularzu ofertowym.  

Zamawiający dopuszcza wskazanie w wykazie osób innej osoby niż podana w formularzu ofertowym 

jedynie w przypadku, gdy jej doświadczenie jest równe lub wyższe od doświadczenia osoby wskazanej 

w formularzu ofertowym, a punktacja w ramach kryterium doświadczenia przyznawana będzie na 

podstawie doświadczenia osoby wskazanej w formularzu ofertowym. 

 

 

 



Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:   

(wypełnić jeśli dotyczy) 

Część zamówienia powierzona podwykonawcy Firma podwykonawcy 

o ile jest znana na etapie składania ofert 

  

 

IV. Wadium wniesione w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy:  
…………………………………………………………………………………………………………… 
(jeżeli dotyczy) * 

 

a) Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zamówienia i treścią projektu umowy i przyjmuje je bez 

zastrzeżeń. 

 

b) Oświadczam, że na wezwanie Zamawiającego przedstawię wykaz osób Wykonawcy lub/i podwykonawcy 

lub/i dalszego podwykonawcy, którzy będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w wyznaczonym  przez 

Zamawiającego terminie. Dowód spełnienia tego obowiązku w postaci pisemnego oświadczenia  

w tym zakresie zawierać będzie: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy  

o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.   

 

c) Oświadczenie Wykonawcy z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp  

Oświadczam (-y), że wybór mojej/naszej oferty: prowadzi / nie prowadzi (niepotrzebne skreślić)  

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów  

i usług – W przypadku niezaznaczenia żadnej odpowiedzi, oświadczam iż wybór naszej oferty nie będzie 

prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług.  

 

d) Oświadczam, że zgodnie z Ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. z 2016r. 

poz. 1829  iż: 

 jestem małym lub średnim przedsiębiorcą 

 nie jestem małym lub średnim przedsiębiorcą 

Pouczenie  

1) średnie przedsiębiorstwo – średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które:  

- zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz  

- jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza  

43 milionów euro;  

2) małe przedsiębiorstwo – małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które:  

- zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz  

- jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza  

10 milionów euro; 

 

e) OŚWIADCZAM, że (właściwe zakreślić): 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. 
 Wypełniłem obowiązek informacyjny 

 nie dotyczy* 
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).  

*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). 

 

 
 
 



 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

Uwaga! dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że: 

 jestem wykonawcą wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego 

 zakres rzeczowy jaki będzie realizował każdy z wykonawców wspólnie ubiegających  

się o udzielenie przedmiotu zamówienia: 

1.) Wykonawca (podać nazwę i zakres rzeczowy) .................................................................................. 

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

2.) Wykonawca (podać nazwę i zakres rzeczowy) .................................................................................. 

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

3.) Wykonawca (podać nazwę i zakres rzeczowy) .................................................................................. 

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

 

VII. Inne informacje: 

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

 

 

 

 
 

…………………………. , dn. ………………………..……………… 

          /miejscowość/                                 /dzień, miesiąc, rok  /                                                    

 

 

                                                                                             

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


