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           Załącznik nr 6 do specyfikacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

1 W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie robót malarskich wraz z 

położeniem wykładziny podłogowej w budynkach MOW NFZ w Krakowie” oferuję/emy wykonanie 

przedmiotu zamówienia  

za cenę ryczałtową brutto .......................... zł,  

słownie ....................................................................................................................................................  

 uwzględniającą wykonanie wszystkich czynności, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

oraz załącznikach do niej. 

2 Oświadczam/my, że podana w ofercie cena obejmuje całość wynagrodzenia, które uwzględnia wszystkie uznane 

przeze mnie/przez nas za niezbędne, w oparciu o specyfikację istotnych warunków zamówienia (wraz z 

załącznikami) roboty i materiały, a w szczególności co najmniej pozycje opisane w przedmiarach, spełniające 

wymagania zamawiającego określone w specyfikacji z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

3 Oświadczam/my, że przyjmuję/emy warunki płatności i termin wykonania zamówienia zgodny z wymaganiami 

zamawiającego zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4 Oświadczam/my, że udzielę/limy gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia, na warunkach 

określonych w specyfikacji, na okres: ..... miesięcy (minimum 36). 

5 Oświadczam/my, że do wykonania przedmiotu zamówienia zostaną użyte materiały o następujących parametrach: 

a) Wykładzina  o ciężarze ..................... g/m2 

b) Farba ...................................................................................................................................................................  

(wykonawca, który chce się ubiegać o punkty w kryterium „jakość” musi określić takie parametry jak 

zmywalność, hypoalergiczność) 

6 Oświadczam/my, że uzyskałem/liśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

7 Oświadczam/my, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.* 

 Oświadczam/my, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje te zawarte są w dokumentach znajdujących się w odrębnej kopercie 

z opisem „Zastrzeżona część oferty”, na następujących stronach: ................ *  

(W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca musi nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie 

mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa). 

8 Oświadczam/my, że niniejsze zamówienie zamierzamy wykonać bez udziału podwykonawców*/Oświadczam/my, 

że powierzę/my wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom*: 

Część zamówienia Nazwa podwykonawcy 

  

Nazwa i adres  Wykonawcy:  

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

……………………..…………………………….. 

województwo ........................................................ 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą*  

tel..........................................fax…......................... 

e-mail ..................................................................... 
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(w przypadku gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na 

zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, należy 

podać nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby się powołuje). 

9 Oświadczam/my, że wadium zostało wniesione: w dniu …… w formie ......................................................................... 

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na następujący rachunek bankowy ….........................................… 

 

10 Oświadczam/my, że w przypadku wyboru mojej/naszej oferty:  

a) zobowiązuję/my się do zawarcia umowy o treści zgodnej ze wzorem umowy określonym w załączniku nr 2 do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

b) osobą/ami upoważnioną/ymi do podpisania umowy będzie p..... tel....., 

c) osobą/ami upoważnioną/nymi do nadzorowania prawidłowej realizacji umowy będzie p ….. tel. …., 

d) wynagrodzenie powinno być wypłacone przelewem na następujący rachunek bankowy …… 

e) zobowiązuję/emy się, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości odpowiadającej 10 % ceny oferty brutto, 

11 Oświadczam/my, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

(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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu***. 

12 Oferta zawiera ....... stron. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty i formularze: 

 1/ ..................................................................................... 

2/ ..................................................................................... 

3/...................................................................................... 

4/...................................................................................... 

Imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/ych do  

reprezentowania wykonawcy: 

 

 

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

 

 

Podpis/y ..................................... , ...................................... 

 

Data ................................. 
*niepotrzebne skreślić  

*** 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) 

 


