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Załącznik nr 3 do SWZ 

ZAMAWIAJĄCY: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej 

       spółka z o.o. 

ul. Mielczarskiego 14, 95-100 ZGIERZ 

 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

reprezentowany przez: ____________________________________________ 

(Imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Województwo: ______________________________ 

NIP: ______________________________________ 

REGON: ___________________________________ 

KRS: _____________________________________ 

__________________________________________ 

(numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym) 

_________________________________________ 

adres e-mail wykonawcy 

 

 

 

 

F O R M U L A R Z   O F E R T O W Y 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez 

przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 

na  

BUDOWĘ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ 

Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, DROGOWĄ 

I OGRODZENIEM PRZY UL. KS. SZCZ. REMBOWSKIEGO 14 W ZGIERZU 

W MODELU ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ  

składamy ofertę sporządzoną w formie elektronicznej* (oferta opatrzona kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej* (oferta opatrzona podpisem 

zaufanym* lub podpisem osobistym*) zgodnie z poniższymi warunkami i oświadczeniami: 

 

 

 

 

___________________ 

* niepotrzebne skreślić 
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1. Oferujemy wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia na następujących 

zasadach: 

1) wartość netto robót, od których podatek VAT wynosi 8%: ___________ zł 

 słownie: _____________________________________________________ 

2) podatek VAT w wysokości 8% (od kwoty netto z pozycji 1), tj.: 

__________________________________________________________ zł 

 słownie: _____________________________________________________ 

3) wartość netto robót, od których podatek VAT wynosi 23%: 

__________________________________________________________ zł 

 słownie: ____________________________________________________ 

4) podatek VAT w wysokości 23% (od kwoty netto z pozycji 3), tj.: 

__________________________________________________________ zł 

 słownie: ____________________________________________________ 

5) wartość brutto (suma kwot z pozycji od 1) do 4): _________________ zł 

 słownie: ___________________________________________________ 

 

2. Oferujemy:  ________ (MIN. 60) - miesięczny okres gwarancji. 

 

UWAGA: 

Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 60 miesięcy. 

Brak wpisu dot. długości okresu gwarancji w FORMULARZU OFERTOWYM będzie traktowany 

przez zamawiającego jako 60-miesięczny okres gwarancji. 

 

3. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami 

przedstawionymi w SWZ.  

Zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem 

objętym SWZ. 

 

4. W załączeniu składamy oświadczenie wymagane art. 117 ust. 4 Pzp, 

określające, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - dotyczy oferty 

wspólnej, składanej przez konsorcjum lub spółkę cywilną*. 

 ______________________ 

 *skreślić, jeśli nie dotyczy. 

 

5. * Powołujemy się na zasoby poniższych podmiotów na zasadach określonych 

w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w punkcie:  

a*) 18.1. SWZ: Nazwa (firma) podmiotu udostępniającego zasoby: 

__________________________________________________________________ 
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b*) 18.2. SWZ: Nazwa (firma) podmiotu udostępniającego zasoby: 

________________________________________________________________ 

 

W załączeniu składamy zobowiązania tych podmiotów spełniające wymagania 

zawarte w punkcie 10.2.3. SWZ.  

*  Nie powołujemy się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych 

w art. 118  ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ osobiście spełniamy warunki 

określone w punktach 18.1. i 18.2. SWZ.  

_____________________ 

* niepotrzebne skreślić 

 

6. Przekazujemy w załączeniu stosowne oświadczenia potwierdzające spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (punkt 13.1. SWZ) oraz art. 109 ust. 1 ustawy 

Pzp (punkt 13.2. SWZ) sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 

do SWZ oraz podpisane odpowiednio przez: wykonawcę składającego ofertę*, każdego 

ze wspólników – w przypadku składania oferty wspólnej* (konsorcjum, spółka cywilna)  

oraz podmioty udostępniające zasoby*  

______________________ 

* niepotrzebne skreślić 

 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia 

(w tym zapoznaliśmy się z Projektem koncepcyjnym będącym podstawą do 

projektowania i realizacji przedmiotu zamówienia). 

 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany 

w SWZ. 

 

  9. Oświadczamy, że zawarty w SWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany 

i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na 

wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

W przypadku wybrania naszej oferty niezwłocznie przekażemy zamawiającemu 

następujące informacje niezbędne do uzupełnienia umowy: 

-  oświadczenie wykonawcy, czy jest czynnym podatnikiem w podatku od towarów 

i usług VAT; 

-   numer rachunku bankowego, który widnieje w wykazie podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych 

i przywróconych do rejestru VAT; 

-   nazwę i adres Urzędu Skarbowego, w którym zgłoszony jest powyższy rachunek; 

-   informację dotyczącą kierownika budowy i kierowników robót, tj. imię i nazwisko 

oraz numer uprawnień budowlanych. 

 

10. W przypadku wybrania naszej oferty przed podpisaniem umowy wniesiemy  

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie: ___________ 

zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy. 
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Jesteśmy świadomi, że 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona 

w terminie 15 dni po upływie 5-letniej rękojmi za wady, na podstawie protokołu 

z ostatecznego przeglądu bez usterek i wad. 

 

11. W przypadku wyboru naszej oferty, zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze 

umowy, zobowiązujemy się do: 

1)   ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia w okresie realizacji przedmiotu umowy na 

kwotę w wysokości co najmniej 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych); 

2)   ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia w okresie obowiązywania gwarancji 

i rękojmi, na kwotę w wysokości co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset 

tysięcy złotych); 

3)   złożenia przed podpisaniem umowy kserokopii dokumentu potwierdzającego, 

że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności, potwierdzonej przez nas za zgodność z oryginałem; 

4)   przedłożenia zamawiającemu kserokopii dokumentu potwierdzającego, 

że jesteśmy ubezpieczeni, poświadczonej przez nas za zgodność z oryginałem, po 

każdorazowym jej odnowieniu w terminie do 14 dni kalendarzowych. 

 

14. Zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że: 

*  zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących 

części  zamówienia: 

a) wykonanie części dotyczącej __________________________________ firmie 

________________ z siedzibą w _________________________ 

Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: 

___________zł lub stanowi _____% wartości całego zamówienia. 

 

b) wykonanie części dotyczącej __________________________________ firmie 

________________ z siedzibą w _________________________ 

Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: 

___________zł lub stanowi _____% wartości całego zamówienia. 

 

*  nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania żadnej części 

zamówienia.  

_________________ 

* niepotrzebne skreślić 

15. Oświadczamy, że jesteśmy: 

 - mikroprzedsiębiorstwem*, 

 - małym przedsiębiorstwem*, 

 - średnim przedsiębiorstwem*, 

 - dużym przedsiębiorcą*. 

 ______________________ 

* niepotrzebne skreślić 

 UWAGA: 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. 

 Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro. 
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 Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym 

przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 

mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. 

 Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). 

 Duży przedsiębiorca: przedsiębiorca niebędący mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą 

ani średnim przedsiębiorcą. 

 Pojęcie zaczerpnięte z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum, spółka cywilna) każdy ze 

wspólników musi złożyć w/w oświadczenie. 

 

16. Podajemy adres strony internetowej, na której są dostępne w formie elektronicznej: 

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej: 

 _____________________________________________________________                                                                                                 

W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum, spółka cywilna) każdy ze 

wspólników musi podać ww. adres. 

17. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu.* 

______________________________ 

* 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 – należy usunąć 

treść oświadczenia poprzez jego wykreślenie 

RODO - 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, ze zm.). 

 

 

 

_________________________________________ 

      elektroniczne podpisy osób uprawnionych  

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 

 


