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FORMULARZ OFERTOWY 
22/DZP/ADM II/ADM IV/2020 

(znak sprawy) 

1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn:  

„Remont klatek schodowych w budynkach komunalnych w Świętochłowicach zarządzanych 
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o.”. 

2. DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Nazwa (firma) Wykonawcy1: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Adres Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
                    (kod pocztowy, miejscowość, ulica) 

Regon:  ............................................ 

NIP:  ................................................ 

DANE DO KONTAKTU (NA KTÓRE BĘDZIE PRZESŁANA KORESPONDENCJA): 

Telefon: ..........................................................  

Faks: ............................................................... 

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

Powyższe dane podaję dobrowolnie, w celu usprawnienia kontaktu z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Lokalowej w 
Świętochłowicach Sp. z o.o. w zakresie prowadzonego postępowania. 

Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą TAK / NIE2  (niepotrzebne skreślić). 

3. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę i na warunkach (wypełnić w Częściach, których dotyczy oferta): 

1) CZĘŚĆ NR 1 – Remont klatek schodowych w budynkach komunalnych w Świętochłowicach 
administrowanych przez ADM II: 

Łączna cena zamówienia netto: ......................... zzłł  

 słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………………  

 Łączna cena zamówienia brutto: ........................ zzłł 

 słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Na łączną cenę zamówienia – wskazaną w punkcie 3.1), składają się:  

Lp. Adres Wartość netto (zł) VAT (zł) Cena brutto (zł) 

1 ul. Pieczki 1    

2 ul. Pieczki 3    

3 ul. Pieczki 7    

RAZEM (1-3):    

Razem słownie złotych/brutto: ............................................................................................................................................... 

 

                                                 
1 Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany 
podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną. 
2 Informacja służy Zamawiającemu do rzetelnego wypełnienia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych  oraz sprawozdania                                 
o udzielonych zamówieniach. Powyższa informacja nie stanowi o ważności oferty. W przypadku braku odpowiedniego wypełnienia, Wykonawca zostanie poproszony               
o podanie nin. informacji. Pojęcie mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy zdefiniowane zostało w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 6 
marca 2018 r. –Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 ze zm.). W przypadku braku skreślenia Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o  wyjaśnienie. 
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2) CZĘŚĆ 2 – Remont klatek schodowych w budynkach komunalnych w Świętochłowicach 
administrowanych przez ADM IV:  

Lp. Adres Wartość netto (zł) VAT (zł) Cena brutto (zł) 

1 ul. Łagiewnicka 15    

2 ul. Łagiewnicka 15a    

3 ul. Kamionki 8    

4 ul. Komionki 8a    

5 ul. Wolności 2    

6 ul. Wolności 2a    

RAZEM (1-6):    

Razem słownie złotych/brutto: ............................................................................................................................................... 

4. Oświadczam, że na wykonany przedmiot zamówienia udzielę gwarancji na okres 60 miesięcy, licząc od 
daty odbioru końcowego robót. 

5. Zobowiązuje się do realizacji zamówienia w terminie do 45 dni licząc od dnia zawarcia umowy. 

6. Oświadczam, że zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt III SIWZ, przy realizacji 
zamówienia będą zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zgodnie 
z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wszyscy robotnicy budowlani wykonujący odpowiednio czynności określone w 
pkt. III.7 SIWZ. 

7. Oświadczam, że:  

1) zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i akceptuję 
wszystkie zawarte w niej warunki w tym termin płatności wynagrodzenia określone w Istotnych 
postanowieniach umowy do 30 dni licząc od daty wpływu faktury do Zamawiającego;  

2) uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty;  

3) jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia;  

4) termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ. 

8. Nie przewiduję powierzenia podwykonawcom realizacji części zamówienia / przewiduję powierzenie 
następującym podwykonawcom realizację części zamówienia polegającej na (niepotrzebne skreślić): 

Lp. 
Część/zakres zamówienia  

(w tym procentowy lub wartościowy udział 
w realizacji zamówienia) 

Firma podwykonawcy 

1.   

2.   

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.  

10. Do oferty załączam na kolejno ponumerowanych stronach: 

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

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

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

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

                                                 
3 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) 
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5)  ......................................................................................................................... 

6)  .........................................................................................................................  

........ 

 

 

 

…………………….…… dnia, ……………                                      …………………………………………………………                                                                         
                          Podpis osoby/osób uprawnionej (ych)  
                                                                                                        do reprezentowania Wykonawcy  
 


