
 

 
 

Zbójno, dn. 11.02.2021 r. 

ZPF.271.1.2021                                                                                                           

Do wszystkich Wykonawców  

nr postępowania: ZPF.271.1.2021 

 

Dotyczy:      postępowania    o   udzielenie   zamówienia   publicznego   w   trybie   

przetargu nieograniczonego na „Przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej                         

w Zbójnie wraz z infrastrukturą techniczną”. 

MODYFIKACJA SIWZ 

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), Zamawiający dokonuje następującej zmiany 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

 

1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy otrzymuje brzmienie jak w załączeniu (dodano 

Oferowany przeze mnie (nas) termin gwarancji za wady wynosi …......………. 

miesięcy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

      Załącznik nr 1  

Oznaczenie sprawy: ZPF.271.1.2021 

 

Nazwa i adres Wykonawcy                                                                   

……………………………….……….……….…………. 

……………………………….………………….………… 

……………………………………………………..……… 

tel. ……………………..…. faks ……………………… 

e-mail ……………………………………………………. 

NIP …………………REGON ………………………… 

 

Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się  (wypełnić tylko w przypadku 

składania oferty wspólnej)  

Partner: ................................................................................................................................................ 

( nazwa i adres wykonawcy) 

Partner: ................................................................................................................................................ 

( nazwa i adres wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTOWY 

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie:  

„Przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zbójnie wraz z infrastrukturą 

techniczną” 

składamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że akceptujemy w całości wszystkie warunki 

zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

netto ........................................................ zł. + podatek VAT w wysokości ................%  

brutto ........................................................................... zł.  

słownie: ................................................................................................. zł.  

 

Opis Wartość netto VAT Wartość brutto 

Branża budowlana    

Branża elektryczna    

Branża sanitarna    

Razem    

 

2. Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2021 r.  

3. Warunki płatności:  zgodnie z § 6 wzoru umowy (załącznik nr 6). 

4. Oferowany przeze mnie (nas) termin gwarancji za wady wynosi …......………. miesięcy.  

5. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnoszę żadnych 



 

 
 

zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

6. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.  

7. Oświadczam, że załączony do specyfikacji warunków zamówienia wzór umowy został przeze mnie 

zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia 

umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w specyfikacji warunków 

zamówienia 

9. Oświadczam, że zamówienie wykonamy sami*/ przy udziale podwykonawców w następującym 

zakresie*:……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

     (Nazwa podwykonawcy, zakres powierzonych prac) 

* Niepotrzebne skreślić 

10. Zastrzeżenie wykonawcy. 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być ogólnie 

udostępnione/udostępniane (wykonawca zobowiązany jest wykazać,                iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa): 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

11. Oświadczam, że wybór naszej oferty: 

nie będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  z 

przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 

1106, z późn. zm.) 

będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  z przepisami 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 1106, z 

późn. zm.), 

Jednocześnie wskazujemy: nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania 

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

wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku………………………………..…… 

* Niepotrzebne skreślić 

 

12. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są następujące 

oświadczenia i dokumenty: 

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

 

                                                   

                                                                        

………………..……………………………………… 

                                                                               podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

                                                                                                          do reprezentowania wykonawcy 



 

 
 

 

 


