
Rozdział 1 
...................................................... , dnia ....................... 2022r. 

   (miejscowość) 
Nazwa  Wykonawcy  ................................................................ 
Kod, miejscowość .................................................................... 
Ulica, nr domu, nr lokalu .......................................................... 
REGON ...........................NIP .................................................. 
Numer telefonu Wykonawcy...............Numer fax-u ................. 
Firmowy adres e-mail Wykonawcy  .......................................... 
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę…………………(imię i nazwisko, dane teleadresowe) 

                        
                                                                                                                                Prezydent Miasta Legnicy 

Plac Słowiański 8 
59-220  Legnica 

FORMULARZ     OFERTY 

1. Nawiązując do ogłoszenia zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2022/BZP…………          
z dnia 16.11.2022r. w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2)  
na wybór Wykonawcy robót dla zadania inwestycyjnego pn.  „Przebudowa podwórka przy ul. Zielonej 1-2-3 od strony 
ulicy Złotego Florena (LBO)”, ja(my) niżej podpisany(ni) oferuję(my) zrealizować za cenę ryczałtową brutto: 

 
cena ryczałtowa brutto ................................. zł, (słownie................................................... złotych) 

       podatek  VAT ……………………………..zł, ( słownie ………………………………….złotych)  
       w tym : 
       a) 23% (roboty) w kwocie …………………………………..zł (słownie złotych:………………….……………….) 

b) 8% (zieleń)    w kwocie …………………………………...zł (słownie złotych……………………………………) 
 cena ryczałtowa netto ................................... zł, (słownie................................................... złotych) 

     
Wykonawca winien wkalkulować w cenę zamówienia wszystkie koszty jego realizacji. 
 

2. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy  do  27.12.2022r. 
3. Akceptuję(my) warunki płatności określone : wg § 13 projektu umowy  
4. Oświadczam(my), że dla wykonanych prac i nawierzchni udzielamy rękojmi  i gwarancji jakości ……………………..  
- min 36 miesięcy – max 60 miesięcy                                                                                              (należy wpisać ilość miesięcy)  
     – punktowane kryterium oceny ofert 
-  Oświadczam(my), że dla wykonanej zieleni udzielamy 12 miesięcy gwarancji.  
5. Oświadczam(my), że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia oraz projektem umowy z załącznikami i nie 

wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych 
w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że wadium wnieśliśmy w dniu ................2022r. w formie ............................................ 
     Zwolnienia wadium prosimy dokonać : 

 przelewem na konto .................................................................................................................................  lub  
 zwrot gwarancji lub poręczenia [art. 97 ust. 7 pkt 2) - 4) uPzp]:   

              Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu Zamawiający zwróci poprzez złożenie oświadczenia  
o zwolnieniu wadium.  

 
7. Oświadczam(my), że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia. 
8. Czy wykonawca jest:  
      - mikroprzedsiębiorstwem   Tak   □             Nie   □  
      - małym przedsiębiorstwem   Tak   □             Nie   □  
     - średnim przedsiębiorstwem   Tak   □             Nie   □  
     - jednoosobowa działalność gospodarcza  Tak   □             Nie   □ 
     - inny rodzaj działalności     Tak   □             Nie   □ 

 (właściwe zaznaczyć) 
Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36):  
 mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 2 milionów EUR;  
 małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 10 milionów EUR.  
 średnie przedsiębiorstwa: 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. 
9. Oświadczenie Wykonawcy: 

Oświadczam, że wybór oferty BĘDZIE/NIE BĘDZIE PROWADZIĆ* do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego - następujących towarów/usług ( załącznik nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług) wymienić:  
* właściwe zaznaczyć 



10. Jeżeli oferta, powoduje powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.16)), dla celów zastosowania kryterium ceny 
Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 
rozliczyć. Wykonawca ma obowiązek:  

     1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego    obowiązku 
podatkowego:  

Tak   □             Nie   □  
(właściwe zaznaczyć) 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku 
podatkowego…………………………………………………………………………...…………………………..………… 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;  
 ………………………………………………………………………………………………..…………………………zł netto 
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.  
 ………………………………………………………………………………………………..………………………………% 

11. Oświadczam(my), że dokonaliśmy podziału oferty TAK/NIE* (* właściwe zaznaczyć)  na część jawną - część ta nie 
zawiera informacji stanowiących tajemnicę w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i część 
niejawną, która  musi zostać złożona w osobnym pliku nazwanym „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

12. Oświadczam(my)/ wskazuję(my), że np.: 
      - odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego* baza danych ……………………………………..…….. lub  
      - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej* baza danych ……...………………………….. lub  
      -   innego właściwego rejestru* baza danych ……………...……………………………………………………….. lub  
      zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, umożliwiających dostęp do tych  

dokumentów 
     * właściwe wykreślić  lub wypełnić/podać obowiązkowo nazwę dokumentu i bazę gdzie jest dostępny 
13. Oświadczenie Wykonawcy: 
      Oświadczam, że w związku z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia, płatności: 

□ mają być dokonywane  z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności- split payment, o którym mowa  
w  art.108a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. z 2018r. poz.2174 t.j. z późn. zm.) 
□ nie mają być dokonywane  z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności - split payment, o którym mowa 

w art.108a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. z 2018r. poz. 2174 t.j. z późn. zm.) 
(właściwe obowiązkowo  zaznaczyć) 

Zamawiający, zgodnie z  Zarządzeniem nr 735/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31.10.2019r., za nabywane 
towary i usługi opodatkowane podatkiem VAT, każdorazowo zapłaty dokonywał będzie metodą podzielonej płatności tj.  
split payment. 
 
14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych,  
      od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia  
      publicznego w niniejszym postępowaniu. * 

 
1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 119 z 04.05.2016, str. 1). 
 
*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 
wykreślenie). 
 
15. Składam niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu*/jako partner* konsorcjum zarządzanego (niepotrzebne skreślić*) 
       przez ………………….………………………………….…………..….....................................(nazwa lidera) 
16. Załącznikami do oferty są : 

(1) ………………….........................................................…, 
(2) ………………………………………………………….., 

17.  Osobą uprawnioną do kontaktu z  Zamawiającym jest :     
       Imię i nazwisko ....................................................................................................................... 
       Numer telefonu ................................... , numer faksu ............................................................. 

Podpis elektroniczny 
             

                                            (kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub elektroniczny podpis osobisty)  
 

          Niniejszy dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym 
podpisem osobistym.  

            UWAGA:  Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu/załącznika po opatrzeniu go ww. podpisem może skutkować 
naruszeniem integralności podpisu, a w  konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.  


