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Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu 

Ul. Nowy Świat 2a 

62-800 Kalisz 

 

Formularz Ofertowy 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Zagospodarowanie i przebudowa 

istniejącej przepompowni ścieków ul. Złota 68 w Kaliszu w formule „zaprojektuj i wybuduj”” 

prowadzonym zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień PWiK Sp. z o.o. o wartości poniżej kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29.01.2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn. zm.) oświadczam, że: 

 

1. oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ za niżej 
wymienione wynagrodzenie ryczałtowe: 

Lp. Przedmiot zamówienia 

Wskaźnik % kosztów 
dokumentacji 
projektowej 

określony przez 
PWiK Sp. z o.o. 

Wskaźnik % 
kosztów 

dokumentacji 
projektowej 

określony przez 
Wykonawcę 

Cena ryczałtowa 
netto w PLN 

Cena ryczałtowa 
brutto w PLN 

1. 

Opracowanie i 
dostarczenie 
kompletnej 
dokumentacji 
projektowej na całość 
zadania* 

do 6%  
      max  

   do 
   12% 

 
 

……………… % ……………….…… PLN ………………….…… PLN 

2. 

Wykonanie projektów 
wykonawczych 
poszczególnych branż 
wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę* 

do 6% ……………… % ……………….…… PLN ……………….……… PLN 

3. 
Prace budowlane – 
realizacja wraz z 
odbiorami 

Pozostała część do 
100% 

……………… % ……………….…… PLN ………………….…… PLN 

 
Suma powyższych 

wskaźnik musi 
wynosić 100% 

 

Łączna wartość (suma cen ryczałtowych dla poz. 1-3) 
…………………… PLN ………………….…… PLN 

*Wskaźnik procentowy kosztów dokumentacji projektowej (poz. 1+2) dla przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 12% całkowitej wartości 

kontraktu netto 

Suma cen ryczałtowych brutto stanowi cenę ofertową brutto. 

Cena ofertowa brutto słownie: …………………………………………………………………………………………….. 
 
Ciąg dalszy na następnej stronie 

 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 
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2. Wyżej wymienione zamówienie wykonamy w terminie zgodnym z zapisami w pkt. 9 SIWZ. 

3. Udzielam na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rozszerzonej rękojmi za wady 
na okres …………3 miesięcy (nie krótszy niż 60 miesięcy, podać w pełnych miesiącach) liczony od 
daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 

4. Zapoznałem/am się z treścią SIWZ, w tym z projektem umowy stanowiącej jej załącznik  
i akceptuję ich treść, w tym warunki płatności oraz zdobyłem/am wszelkie niezbędne 
informacje do opracowania oferty. 

5. Informuję, że część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: 

a) Wykonanie części dotyczącej ........................................................................................... 
zostaje powierzone poniższemu podwykonawcy: 

Nazwa firmy: ............................................................................................................................ 

Adres:........................................................................................................................................ 

b) Wykonanie części dotyczącej ........................................................................................... 
zostaje powierzone poniższemu podwykonawcy: 

Nazwa firmy: ............................................................................................................................ 

Adres:........................................................................................................................................ 

c) *nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie żadnej części zamówienia 
*niepotrzebne skreślić 

6. W celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  
w pkt 10.3.1. lub pkt 10.3.2. SIWZ będę polegać na potencjale niżej wymienionego podmiotu 
trzeciego, który w trakcie realizacji zamówienia będzie wykonywał jako podwykonawca usługi lub 
roboty budowlane do realizacji których zasoby te są potrzebne:  

a) w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 10.3.1. SIWZ: 

Nazwa firmy: ............................................................................................................................ 

Adres:........................................................................................................................................ 

 
b) w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 10.3.2. SIWZ: 

Nazwa firmy: ............................................................................................................................ 

Adres:........................................................................................................................................ 

 
7. Zapoznałem/am się z Regulaminem Porządkowym PWiK Sp. z o.o.  

 

8. Oświadczam, że dokonałem wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia. 
 

9. Zapoznałem/am się z zasadami składania oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  
i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn.zm.) – pkt 11.8 i 11.9 SIWZ. 
 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem  
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 2). 

Ciąg dalszy na następnej stronie 
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11. Wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania 
oferty. 
 

12. Dane teleadresowe Wykonawcy do prowadzenia korespondencji: 
a) Nazwa Wykonawcy (firma)*: ......................................................................................... 

b) Adres*: ............................................................................................................................... 

c) Telefon/e-mail*: ............................................................................................................ 

*w przypadku składania oferty wspólnej proszę powyżej podać dane ustanowionego 
pełnomocnika 
 

12. W załączeniu przedkładam niżej wymienione załączniki: 

1) ............................................................................................................................................. 

2) ............................................................................................................................................. 
3) ............................................................................................................................................. 
4) ............................................................................................................................................. 
5) ............................................................................................................................................. 
6) ............................................................................................................................................. 
7) ............................................................................................................................................. 
 

 

 

 

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

UWAGA !!!! 

niniejszy dokument winien być opatrzony kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z 

formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym 

lub innym dokumencie 

 

 

1) Rozporządzenie 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 119  
z 04.05.2016, str. 1), 

 

2) 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 może nie składać (może usunąć treść tego punktu np. poprzez jego 
wykreślenie).  


