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FORMULARZ OFERTOWY 

Oferta z dnia: ……………….. 

Na zadanie p.n.:  

„opracowanie dwuetapowej dokumentacji projektowej budowy i modernizacji instalacji 
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej we wskazanych obszarach obiektów PWPW S.A.” 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., 00-222 Warszawa, ul. Sanguszki 1 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:  

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 

Imię i nazwisko: 

Adres: 

Nr telefonu: Adres e-mail: 

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia oraz Projektem umowy stanowiącym 

załącznik nr 2 do SIWZ, akceptuję ją w pełni bez zastrzeżeń i ograniczeń, zapoznałem się 

szczegółowo z warunkami wykonania zamówienia i posiadam niezbędne mi dane do złożenia 

oferty; 

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ 

oraz jej modyfikacji, 

3) ryczałtowa cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: netto: 

……………………. PLN, VAT w wysokości …………………..….. PLN, 

co stanowi łącznie kwotę brutto: .................................................. PLN. 

(słownie brutto: ......................................................................................................................... PLN). 

5. Okres udzielonej gwarancji: ............ miesięcy (od daty odbioru końcowego). 

6. Termin realizacji zadania: ……………………………………………………………….. 

7. Czasokres realizacji zadania (od daty Zamówienia): ……………………………- miesięcy/tygodni/dni2 , 

w tym I etap ............................ i II etap ........................................ . 

8. Płatność jednorazowa/ ratalna/ miesięcznie2 - termin płatności faktury: 30 dni. 

9. Oświadczam, że: 

a) jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, 

                                                           
1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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b) posiadam uprawnienia do świadczenia usług w zakresie przewidzianym w postępowaniu o udzielenie 

niniejszego zamówienia, jak również niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i 

techniczny, a także pracowników posiadających właściwe uprawnienia i zdolności do wykonania 

zamówienia, 

c) znajduję się w sytuacji finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, 

d) aktualni członkowie władz/organów nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo: 

- popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

- popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

- przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

- przeciwko obrotowi gospodarczemu lub skarbowemu, 

- udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa 

lub przestępstwa skarbowego, 

e) zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, technologicznych 

i organizacyjnych Zamawiającego oraz innych, które pozyska w trakcie przygotowywania oferty i pracy 

na rzecz Zamawiającego, a ujawnienie których bez zgody Zamawiającego mogłoby narazić go 

na szkody (zobowiązanie to obejmuje również pracowników Wykonawcy i jego podwykonawców, 

w trakcie przygotowywania oferty, jak też po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia); 

f) zapoznałem się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i Załącznikach, 

a cena zwarta w składanej ofercie obejmuje wszystkie nakłady i prace konieczne do właściwego 

wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej specyfikacji 

oraz z przepisami prawa i normami obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej; 

g) zobowiązuję się do przedstawienia Zamawiającemu polisy ubezpieczenia OC, ważnej na czas trwania 

realizacji kontraktu; 

h) zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących na terenie Zamawiającego przepisów, 

w szczególności z zakresu ruchu osobowego i materiałowego oraz BHP i ochrony środowiska, 

i) nie występują żadne przesłanki wskazane w pkt VI SIWZ o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania; 

j) pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 90 dni a bieg terminu związania rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert, 

k) w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się zawrzeć Umowę w miejscu i terminie jakie zostaną 

wskazane przez Zamawiającego, 

l) składam niniejszą ofertę [we własnym imieniu]/[jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia]2, 

m) nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego 

zamówienia, 

n) oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Strony w ofercie  
(wyrażone cyfrą)  

od do 

    

    

o) [nie zamierzam(y) powierzać podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/następujące części 

niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]3: 

L.p. Nazwa części zamówienia , firmy podwykonawców (o ile są znane) 

  

  

  

                                                           
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
3 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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p) oświadczamy, że posiadamy wymagane doświadczenie zawodowe potwierdzone w poniżej 

wymienionych realizacjach o podobnym zakresie (wykonanych w ostatnich dwóch latach): 

L.p. Zakres robót 
Wartość 

brutto (PLN) 
Inwestor 

Kontakt do osoby, mogącej 
potwierdzić po stronie Inwestora 

należyte wykonanie 
dokumentacji  

     

     

     

Podpis(y): 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię  
osoby (osób) 

upoważnionej(ych)  
do podpisania 

niniejszej oferty  
w imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty  
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość  
i data 

      

      

 


