
Załącznik nr 1 do SWZ 

..................................... 
                    PIECZĘĆ WYKONAWCY 

 
 

O F E R T A  
 

Dane Wykonawcy: 
Nazwa Firmy / Imię i Nazwisko: …............................................................................................. .......... 
Siedziba Firmy / miejsce zamieszkania:................................................................................................. 
Numer telefonu: .....................................................     Numer faksu:       ………….…………………. 
Adres poczty elektronicznej: ......................................................................................................... ......... 
Numer REGON: .....................................................     Numer NIP:      ………………………….…… 
Nr KRS...............................................................  
zarejestrowany przez...................................................................albo Nr wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej ................................................zarejestrowany przez ....................... 
......................................................................................................... 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oferuję (emy) jego 
realizację zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, na:  
 

"Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Niebocku 
dot. rozbudowy sali gimnastycznej wraz z widownią” 

 
 
i składamy niniejszą ofertę oferując realizację zamówienia zgodnie z dokumentacją za 
cenę: 
                                           netto: …………………………..…………………….. zł 
                                           VAT (23 %): ………………………………………… zł  

 WARTOŚĆ BRUTTO: ..................................................................zł 
Słownie wartość brutto: .................................................................................................................. 

 
Zobowiązuję się zrealizować zamówienie w terminie maksymalnie w ciągu  
15 miesięcy od dnia podpisania umowy nie później niż do dnia 31 sierpnia 2022. 

 
Zobowiązuję się do udzielenia □36* / □48* / □60*  miesięcznej gwarancji. 
 
Zobowiązuję się do udzielenia minimum 21 dniowego terminu płatności faktur.  
  
Oświadczam/y że jestem/śmy: *** 

□ mikroprzedsiębiorstwem / □ małym przedsiębiorstwem / □ średnim 

             przedsiębiorstwem.**  
 

Oświadczam/y, że: *** 

□ nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia,  

□ następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć 

podwykonawcom  
(Jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców): 
 
L.p. Nazwa części zamówienia powierzona podwykonawcy Firma podwykonawcy 
1.   
2.   
…   
 
 



 
 
 
Oświadczamy, że wybór naszej oferty: *** 

□ nie będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego 

zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j., Dz. U. 
z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) 
 

□ będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie 

z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j., Dz. U. z 2020 r. poz. 
106 z późn. zm.). W związku z czym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku jego powstania oraz 
ich wartość bez kwoty podatku: 

 
L. p. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość 

1.   
2.   
…   

 
 
Oświadczam, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez 
zamawiającego oraz z warunkami przetargu i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 
 
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert.  
 
 W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na 
warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez 
zamawiającego. 
 
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
 

1.  ........................................................................ 7. ........................................................................ 

2.  ........................................................................ 8. ........................................................................ 

3.  ........................................................................ 9. ........................................................................ 

4.  ........................................................................ 10. ........................................................................ 

5.  ........................................................................ 11. ........................................................................ 

6.  ........................................................................ 12. ........................................................................ 

 
 

 

 

..................................  dn.  .............................                                         ...................................... 
                                                                                                podpis Wykonawcy 

 

*      - zaznaczyć  wybraną opcję ocenianą w kryterium, znakiem „x” 

 
** - Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.   
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwo: 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.   

 
*** - zaznaczyć właściwą opcję 

 
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.   

 


