
 

 

 

 

 

Nr sprawy: MKP/01/ZP/2020  
 

Załącznik nr 1 do siwz 

............................................... 
( pieczęć wykonawcy) 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

Ja (my), niżej podpisany (ni) ........................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 

 

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

(pełna nazwa wykonawcy) 

 

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

(adres siedziby wykonawcy) 
 

REGON............................................................................ Nr NIP  .............................................. 

 

Nr konta bankowego: 

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

 

nr telefonu ........................................................................ nr faxu .............................................. 

 

e-mail  ............................................................................................. 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

 

„Przebudowa portu rybackiego wraz z drogą dojazdową do obiektów rybackich położonych 

w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wilków Morskich” 

 

składam niniejszą ofertę:  

 

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach 

płatności określonych w siwz za cenę umowną brutto: 

 

a) cena za wykonanie dokumentacji projektowej: 

 

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

w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki. 

 

 

b) cena za wykonanie prac budowlanych 

 

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

w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki. 

c) cena łączna za wykonanie całości zadania: 



 

 

 

 

 

 

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

w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki. 

 

Uwaga:  Cena za wykonanie dokumentacji projektowej nie może przekroczyć 10% 

ceny za wykonanie całości zadania.  
 

2. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w siwz. 

 

3. Oferujemy udzielenie gwarancji i rękojmi: 

 

 Okres gwarancji i rękojmi na okres 24 miesięcy  

 Okres gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy  

 Okres gwarancji i rękojmi na okres 48 miesięcy 

 Okres gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy 

 

*właściwe zakreślić 

 
  W przypadku niewypełnienia bądź nieprawidłowego wypełnienia (np. nieczytelnego 

wypełnienia lub zaznaczenia więcej niż jednej kratki) zamawiający przyzna „0” punktów w 

kryterium „okres gwarancji i rękojmi”. 

 

4.  Za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy oferujemy zapłatę kary umownej w 

wysokości: 

 

  0,1% kwoty ryczałtowej za każdy dzień zwłoki   

  0,3% kwoty ryczałtowej każdy dzień zwłoki 

  0,6% kwoty ryczałtowej za każdy dzień zwłoki 

  1% kwoty ryczałtowej za każdy dzień zwłoki 

 

*właściwe zakreślić 

 
W przypadku niewypełnienia bądź nieprawidłowego wypełnienia (np. nieczytelnego wypełnienia 

lub zaznaczenia więcej niż jednej kratki) zamawiający przyzna „0” punktów w kryterium 

„wysokość kary umownej”. 

 

5. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

 

6. Oświadczam, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 

na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz oraz w miejscu i 

terminie określonym przez zamawiającego. 

 

7. Oświadczam, że powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej 

wskazanych części zamówienia:  

 

Lp. Firma (nazwa) podwykonawcy (o 

ile jest znana) 
Część (zakres) zamówienia 



 

 

 

 

 

1.   

2.   

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) 

 

9. Oświadczam, że jesteśmy: 

 mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem *  

 dużym przedsiębiorstwem * 

*w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców  

 

Uwaga – w przypadku składania oferty wspólnej powyższe oświadczenie należy złożyć dla 

każdego z wykonawców oddzielnie. 

 

10. Oświadczam, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 

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

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

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią 

tajemnice przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te 

zostaną uznane za jawne. 

 

11. Oświadczam(y), że wypełniłem(wypełniliśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w 

art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu. 
 

Ofertę składam(y) na ................................ kolejno ponumerowanych stronach. 

  

Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia: 

1. ................................... 

2. ................................... 

3. ................................... 

4. ................................... 

5. ................................... 

 

 

..............................., dn. ...............................  …………………………………………                       



 

 

 

 

 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 

wykonawcy,  

w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika 

wykonawców) 


