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str. 1 

____________________, dnia ____________________ 

(pieczęć Wykonawcy) 

 
 
Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie 
ul. Aleje Jerozolimskie 28 
00–024 Warszawa 

 
 
 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 

Ja, 
 

(imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę) 
 
 
działając w imieniu Wykonawcy, tj. 

Pełna nazwa 
 

Adres 
 

NIP/REGON 
 

Tel./fax/GSM 
 

E-mail 
 

 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej także „ustawą Pzp”, którego 
przedmiotem jest: 
 

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I PRZYLEGŁYCH KORYTARZY LOKATORSKICH 
W BUDYNKU PRZY UL. PARTYZANTÓW 8 W PRUSZKOWIE 

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia za cenę brutto w 
kwocie zł  

Oferuję, że udzielę gwarancji na okres 
(nie mniej niż 36 m-cy) m-cy  
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Ponadto oświadczam, iż: 
1.  Oferuję realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ofercie oraz w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2.  Oświadczam, że w cenie ofertowej zostały uwzględnione wszelkie koszty wykonania zamówienia 

i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 
3 Zapoznałem się z warunkami umowy i nie wnoszę w stosunku do nich żadnych uwag, a w 

przypadku wyboru mojej oferty podpiszę umowę na warunkach nie mniej korzystnych dla 
Zamawiającego, w terminie i miejscu zaproponowanym przez Zamawiającego.  

4. Oświadczam, że jestem związany ofertą na okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 
5. Zostałem poinformowany, że mogę zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp wydzielić z oferty informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były 
one udostępniane i w związku z tym zastrzegam, iż informacje zawarte w ofercie na str. 
__________ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie powinny być udostępniane. 

6. Wadium w kwocie __________ zł zostało wniesione w formie _______________________ 
Nr konta Wykonawcy, na które Zamawiający ma zwrócić wadium w przypadkach określonych w 
ustawie ______________________________________________________ 

7. Przedmiot zamówienia zrealizujemy siłami własnymi* / z pomocą podwykonawców*. 
 Informuję, iż zamierzam powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, tj.: 

Część zamówienia, której 
wykonanie zamierzam 

powierzyć podwykonawcy 

Wartość lub procentowa część 
zamówienia, której wykonanie 

zamierzam powierzyć podwykonawcy 

Nazwa (firma) 
podwykonawcy 

 
 
 

 
 
 

 

8. Nazwy (firm) podwykonawców (w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na ich zasoby na 
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu): 
1) _____________________________________________________________________ 
2) _____________________________________________________________________ 

9. Oświadczam, że Wykonawca wypełnił lub wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 
lub art. 14 rozporządzenia 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.2016.119.1 z 04.05.2016 r.) - „RODO”, wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał lub 
pozyska w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

10. Na komplet załączników do oferty składają się (należy wpisać nazwę i oznaczenie załączanego 
dokumentu): 

Lp. Nazwa dokumentu Nr strony w 
ofercie 

 
 

 
 
 

 

 
Ofertę złożono na __________ kolejno ponumerowanych stronach. 
 

  
……………………………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
       ………………. ……………………………………………………………………….… 
                       (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 


