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Znak postępowania: ZP/PN/5/2017 
                                                                          
 

F O R M U L A R Z   O F E R T OWY   

W Y K O N A W C Y 
 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  
 

zadanie pn. „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i 

obojetne w miejscowości Kłodzko” prowadzonego w trybie w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, poniżej kwoty 5 225 000,00 euro.  

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny Sp. z o.o. 

ul. Kotlarska 42 

50-151 Wrocław 
 

2.  WYKONAWCA(Y)*; 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez*: 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  
(pełna nazwa, w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEDIG) 

Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

   

3. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY** [wszelka korespondencja prowadzona będzie 

wyłącznie na n/w adres / faks / e-mail] 
 

Osoba do kontaktów 
 

Adres korespondencyjny 
 

Nr telefonu 
 

Nr faksu 
 

Adres e-mail 
 

4. OFERTA WSPÓLNA (jeśli występuje) 

     Pełnomocnik Wykonawców  wspólnie składających ofertę: 

     Nazwisko i imię: ……………………………………………………… 

     Telefon …………………………. Faks: ……………………….. e-mail: ………………………………… 

     Zakres umocowania: ……………………………………………………………………………………… 
 

 

* Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu; 

** Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują dane pełnomocnika (lidera), z którym 

prowadzona będzie wszelka korespondencja 
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5. ZOBOWIĄZANIE WYKONAWCY 
 

    Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę ryczałtową: 

    CENA MOJEJ/NASZEJ OFERTY WYNOSI:  
 

 

CENA ZAMÓWIENIA BRUTTO (Z VAT): ………………………………………………………… PLN 
(łączna suma wszystkich kosztów)  

Słownie:…………………………………………………………………………………………………... 
 

 

 

Przy uwzględnieniu podatku VAT  …….. %, Wartość podatku VAT ………………………………… PLN 

                        

Słownie: 

……………………………………………………………………………………………………………... 
 

 

 

KWOTA ZAMÓWIENIA NETTO (bez podatku VAT): 

………………………………………………………………………………………………….. PLN 
                         

 

Słownie:……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

1) podana cena całkowita jest ceną ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty niezbędne do 

należytego wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru mojej 

Oferty. 

2) stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczamy, że wybór 

naszej oferty: 
 

 nie będzie* prowadził do powstania obowiązku podatkowego zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 
z 2016 r, poz. 710) 

 będzie* prowadził do powstania obowiązku podatkowego zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 
z 2016 r, poz. 710) 

jednocześnie wskazujemy: 

nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 

do jego powstania 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku ………………………………….. 

* należy zaznaczyć powyżej właściwe pole i ewentualnie wskazać wymagane informacje (w tym celu należy 
zapoznać się z ww. ustawą o podatku od towarów i usług, a w szczególności z załącznikiem nr 11 do ustawy; 
obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego nie będzie w przypadku, gdy obowiązek rozliczenia podatku 
VAT będzie po stronie Wykonawcy). 

 
Uwaga: niewypełnienie przez Wykonawcę tabeli rozumiane będzie przez Zamawiającego jako informacja 

o tym, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego. 
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6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Potwierdzam(y) termin wykonania zamówienia: do  ____________ r. (zgodnie z  zapisami  

w rozdziale IV SIWZ). 

7. Na przedmiot zamówienia udzielamy GWARANCJI NA WYKONANE ROBOTY:    _____________ 

miesięcy. 

(minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Wykonawcy mogą zadeklarować wydłużenie 

tego okresu). 

8.  „DOŚWIADCZENIE KIEROWNIKA ROBÓT”: 

dysponuję osobą, która będzie skierowana do pełnienia funkcji kierownika robót tj.  

__________________________________________ 

(imię i nazwisko osoby wskazanej w formularzu „Wykaz osób skierowanych  przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego” – „Doświadczenie Kierownika Robót”, który stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ) 

Doświadczenie zawodowe tej osoby wynosi:  ____________ zadań (podać ilość zrealizowanych 

zadań, wykazanych w Załączniku Nr 7). 

UWAGA: Informacja wskazana powyżej, stanowi kryteria oceny ofert - patrz rozdział XIX SIWZ. 

9.  OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

Ja niżej podpisany oświadczam, że: 

1) zapoznałem się dochowując należytej staranności ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia i wszystkimi dołączonymi do niej załącznikami (w tym  

z projektem umowy), jak też do otrzymanych od Zamawiającego informacji 

niezbędnych do przygotowania oferty i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz 

przyjmuję warunki w nich zawarte. 

2) dokonałem wizji lokalnej w terenie i zdobyłem konieczne informacje do 

przygotowania oferty. 

3) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

4) nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenia niniejszego zamówienia. 

5) uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

ostatecznego terminu złożenia ofert. 

6) w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia 

umowy na warunkach ustalonych w SIWZ i projekcie Umowy, w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

7) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia]* 

*niepotrzebne skreślić 
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10.  Informacje dotyczące podwykonawców: 

Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części  

    zamówienia (jeśli dotyczy): 

 
L.p. Firma podwykonawcy Część zamówienia, których wykonanie 

Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom  

   

   

11. Wnieśliśmy wadium w kwocie ………………………. PLN (słownie: ……………………). 

Polecenie przelewu (dotyczy wadium w formie pieniężnej) zostało złożone w dniu  

_________________  .  

Wymagany dokument (dotyczy wadium w formie niepieniężnej) potwierdzający wniesienie 

wadium został załączony do oferty _____________________ . 

 

Wadium  ( w  przypadku  wniesienia  w  pieniądzu)  proszę  zwrócić   na   rachunek bankowy 

numer:  

    ………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać numer rachunku bankowego) 

12. W przypadku wyboru  naszej  oferty, deklarujemy  wniesienie  zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 10 %  wartości umowy brutto w formie 

_________________, zgodnie z warunkami ustalonymi w załączonym projekcie Umowy. 
 

13. Zastrzeżenie Wykonawcy  

oświadczam, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w Ofercie na 

stronach od nr _____ do nr _____ niniejsza Oferta oraz wszelkie załączniki do niej 

jawne    i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

14. Pozostałe dane Wykonawcy/ Wykonawców*  

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?  

     TAK  

      NIE  

*zaznaczyć odpowiednie (stawiając znak X). 

Przez Mikroprzedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i 

którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

Przez Małe przedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i 

którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

Przez Średnie przedsiębiorstwa rozumie się: przedsiębiorstwa, które nie są 

mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i 

których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 

43 milionów EUR.  
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Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 

 

15. Inne informacje Wykonawcy (jeśli takie są). 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

16. Oferta składa się z _______kolejno ponumerowanych stron, od str. nr _____ do str. nr ________ 

 

17. Wykaz załączników i dokumentów przedstawianych w Ofercie przez Wykonawcę(ów):  

……………..…………………………. str. nr……. 

……………..…………………………. str. nr……. 

……………..…………………………. str. nr……. 

……………..…………………………. str. nr……. 

……………..…………………………. str. nr……. 

……………..…………………………. str. nr……. 

……………..…………………………. str. nr……. 

……………..…………………………. str. nr……. 

 

Oświadczam, że podpisuję niniejszą ofertę informacyjną jako osoba do tego upoważniona na podstawie 

załączonego: pełnomocnictwa/odpisu z ewidencji działalności gospodarczej/odpisu z Krajowego Rejestru 

Sądowego*. 

 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

.........................................., dn. ................................. 

        (miejscowość)                                                                             

                                       

                                                                                               ..................................................................................... 
                                                                                                           (podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych 

                                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach 

                                                                                                              rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu) 
                                                                 
 

 
                      


