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Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-
Grambow-Kołbaskowo/ Radwanderweg auf der historischen Kleinbahntrasse  Casekow-Penkun-Oder durch die Gemeinden

Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kolbitzow

             

Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTY

Ja (My), niżej podpisany (-ni) 
................................................................. ADAM MARQUARDT ............................................................
działając w imieniu i na rzecz :

............................................................... TOPATOTERA Sp. z o.o. .........................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

............................................................. ul. Floriana 7, 44-190 Knurów ....................................................
(adres siedziby wykonawcy)

……………………................………………… śląskie ………………………………………………..
(województwo)

NIP  ..... 969-164-45-77 .................................... REGON……… 387879430……………………………..

Nr konta bankowego: 
….................BANK  Pekao S.A. , nr rachunku: 11 1240 1343 1111 0011 0456 5621 ............................

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

nr telefonu ....... 694-178-774 .......................  e-mail  ............... topatotera@gmail.com   .........................

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu 

na:

„Zaprojektowanie  i  wykonanie  robót  budowlanych  związanych  z  realizacją  inwestycji  pn.:
Ścieżka  rowerowa na  historycznej  kolejce  wąskotorowej  Casekow-Penkun-Odra  przez  gminy
Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo”,

składam niniejszą ofertę: 
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1. Oferuję  wykonanie  zamówienia  zgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  i  na  warunkach
określonych w SWZ za cenę umowną:

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

brutto: ……………………….....……  3.266.400,00  zł ……...................................................…
(słownie:  …........... trzy miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych 00/100 …...................)

w tym cena netto: ...............................  2.655.609,76 zł …............................................................
(słownie: …................. dwa miliony sześćset pięćdziesiąt pięć  tysięcy sześćset dziewięć złotych 76/100 ...)
podatek VAT ……..........................…… 610.790,24 zł ………......................................………
( słownie: …........… sześćset dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych 24/100 ….....................…)

2. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie ........  14  ..........  miesięcy
od dnia podpisania umowy.

3. Oferujemy udzielenie gwarancji i rękojmi na okres ….…… 60 ……………………miesięcy
od dnia odbioru końcowego robót.

4. Oświadczam,  że  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,
będziemy polegać na zdolnościach  technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej, niżej wymienionych podmiotów udostępniających zasoby:

Lp.
Firma (nazwa) podmiotu
udostępniającego zasoby

Zakres dostępnych wykonawcy
zasobów podmiotu udostępniającego

1.

REST ADAM MARQUARDT,
ul. Władysława Jagiełły 4a/15,

44-194 Knurów
NIP: 969-142-50-59, CEiDG 

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ROZDZ. X PKT 2. P-PKT
4) LIT. a) SWZ DOTYCZĄCEGO ZDOLNOŚCI

TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ W ZAKRESIE
WIEDZY I DOŚWIADCZENIA 

2.

(należy  wypełnić  tylko  w  przypadku,  gdy  wykonawca  przewiduje  udział  podmiotów
udostępniających zasoby)

5. Oświadczam,  że  w  związku  z  wspólnym  ubieganiem  się  o  udzielenie  zamówienia
poszczególni wykonawcy wykonają następujące usługi:

Lp.
Firma (nazwa) wykonawcy wspólnie

ubiegającego się o udzielenie zamówienia
Wskazanie usług, które będą wykonane

przez wykonawcę

1. NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

2.

(należy  wypełnić  tylko  w  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  wykonawców  o  udzielenie
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zamówienia)

6. Oświadczam, że powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej 
wskazanych części zamówienia: ……....…CZĘŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH ….............……

Lp. Firma (nazwa) podwykonawcy Część (zakres) zamówienia
1. REST ADAM MARQUARDT,

ul. Władysława Jagiełły 4a/15,
44-194 Knurów

NIP: 969-142-50-59, CEIDG 

CZĘŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH 

2.
(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców, w przypadku 
samodzielnej realizacji zamówienia, należy wpisać: nie dotyczy).

Uwaga  -  w  przypadku  braku  wypełnienia  tabeli  oznacza,  że   wykonawca  nie
przewiduje udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.

7. Oświadczam, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

...................................................... NIE DOTYCZY ..................................................................

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

.................................................................................................................................................
Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:
…………………………………… NIE DOTYCZY ………....................……………………
Uwaga  -  w  przypadku  braku  wykazania,  że  informacje  zastrzeżone  stanowią
tajemnicę  przedsiębiorstwa  lub  niewystarczającego  uzasadnienia,  informacje  te
zostaną uznane za jawne.

8. Oświadczam(y), że jesteśmy związani z niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu
terminu składania ofert.

9. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuje to:

□ mikroprzedsiębiorstwo X* 
□ małe przedsiębiorstwo*
□ średnie przedsiębiorstwo*
□ jednoosobowa działalność gospodarcza
□ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
□ inny rodzaj

Uwaga  –  w  przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  
zamówienia  powyższe  oświadczenie  należy  złożyć  dla  każdego  z  wykonawców  
oddzielnie.
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*w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców 

10. Oświadczam, że w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na 
warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SWZ oraz w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego

11. Oświadczam, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest ujęty w wykazie podatników
VAT tzw. “biała lista” i związany jest z prowadzoną działalnością gospodarczą.

12. Oświadczam, że  złożona oferta,  nie prowadzi/prowadzi* do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i
usług.

*niepotrzebne skreślić

13. Oświadczam, że wypełniłem 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.

Należy podpisać zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020
r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów  elektronicznych  oraz  środków  komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
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