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ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ 

BGO-BGZ.261.018.2018.MB 

 

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

Formularz „OFERTA” 
WZÓR 

 

 

Zamawiający: 

Najwyższa Izba Kontroli 
ul. Filtrowa 57 
02-056 Warszawa 
 
 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja stacji uzdatniania 
wody w Ośrodku Szkoleniowym NIK w Goławicach Drugich”, my niżej podpisani: 

 
Wykonawca 1 ............................................................................................................................. 

adres ul. ........…………................................................................................................................ 

kod ……………… miasto …………………………………………… kraj …...………………..... 

nr telefonów ................................................... nr faksu ............................................................... 

adres email (do kontaktów z Zamawiającym) ………………….. @ .......................................... 

NIP ..................................................................., REGON ………................................................ 
 
Wykonawca 21 …….................................................................................................................... 

adres ul. ........…………................................................................................................................ 

kod ……………… miasto ……………………………………………… kraj ………….………… 

nr telefonów ................................................... nr faksu ............................................................... 

NIP ..................................................................., REGON .………............................................... 
 
Wykonawca 31 …….................................................................................................................... 

adres ul. ........…………................................................................................................................ 

kod ……………… miasto ……………………………………………… kraj ……….…………… 

nr telefonów ................................................... nr faksu ............................................................... 

NIP ..................................................................., REGON ………................................................ 
 
Pełnomocnik1 do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

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

adres ul. ........…………................................................................................................................ 

                                                 
1 wypełniają jedynie Wykonawcy wspólne ubiegający się o udzielenie zamówienia 
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kod ……………… miasto ……………………………………………… kraj ……………………. 

nr telefonów ................................................... nr faksu ............................................................... 

adres email (do kontaktów z Zamawiającym) ………………….. @ .......................................... 

NIP ..................................................................., REGON ………................................................ 

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią SIWZ. 

1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej 
postanowieniami i zasadami postępowania. 

2. OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WARUNKACH J.N.: 

 

A. CENA OFERTOWA:       ……………………………… ZŁ NETTO,  

                                                                     

      TJ. 

 

                                         ……………………………… ZŁ BRUTTO, 

w tym: 

1) Cena za wykonanie dokumentacji projektowej ……………………..zł netto tj. ……………………. zł 

brutto; 

2) Cena za sprawowanie nadzoru autorskiego …………………. zł netto tj. ……………………..zł brutto; 

3)    Cena za realizację robót budowlanych: ……………………. zł netto tj.  …………………zł brutto.  

 

B. OKRES GWARANCJI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ 36 MIESIĘCY 

□ 48 MIESIĘCY 

□ 60 MIESIĘCY 

 
 

C. TERMIN REALIZACJI UMOWY W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH (należy zaznaczyć właściwy 
kwadrat) :  

 

□ 150 DNI 

□ 120 DNI 

□  90 DNI 
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D. MAKSYMALNY CZAS REAKCJI NA ZGŁOSZENIE AWARII (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ 48 GODZIN 

□ 24 GODZIN 

□   8 GODZIN 

 

3. OŚWIADCZAMY, że do wyliczenia łącznej kwoty wynagrodzenia brutto za wykonanie całości przedmiotu 
zamówienia publicznego, które jest wynagrodzeniem ryczałtowym zastosowaliśmy właściwą aktualnie 
obowiązującą w przepisach prawa stawkę podatku od towarów i usług (VAT). 

4. OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE CZYNNIKI CENOTWÓRCZE DLA DODATKOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
(należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku),  

a) stawka roboczogodziny R  ........ zł/godz., 

b) koszty pośrednie Kp od (R+S)  ..........%, 

c) zysk Z od (R+S+Kp)   ..........%. 

5. OŚWIADCZAMY, iż: roboty dodatkowe wyceniane będą na podstawie KNR, a w przypadku ich braku na 
podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego wycen własnych Wykonawcy, w oparciu o zaoferowane 
czynniki cenotwórcze. 

6. OŚWIADCZAMY, że cena oferty, którą stanowi łączna kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie 
całości przedmiotu zamówienia publicznego nie będzie podlegała zmianie w czasie trwania umowy, z 
zastrzeżeniem § 19 Załącznika nr 2 do SIWZ i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia w terminie oraz miejscu wskazanym w SIWZ, w tym m.in. opłaty, takie jak podatki (w tym 
podatek od towarów i usług),  oraz wszelkie inne koszty Wykonawcy. 

7. OŚWIADCZAMY, że: (jeżeli dotyczy) 
1. następujące informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

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

(należy wskazać dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca złoży na każdym etapie 
postępowania, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ). 

2. uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, w w/w zakresie, załączamy do oferty. 
 
UWAGA: Punkt 7 należy wypełnić, jeżeli Wykonawca zastrzega lub zamierza zastrzec dokumenty stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 
 

8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / przy udziale podwykonawców2, którzy będą wykonywać następujące 
zakresy  zamówienia: 

Zakres I ………………………………………………………………………………………………realizowany przez 

 (nazwa lub imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podwykonawcy - jeżeli są znane)……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Zakres II………………………………………………………………………………………………realizowany przez 

 (nazwa lub imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podwykonawcy - jeżeli są znane) …………………………… 
…………………………………..……………………………………………………………………………………………. 

                                                 
2 niepotrzebne skreślić 
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Oświadczamy, że przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podamy nazwy lub imiona i nazwiska 
oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi wskazanych wyżej zakresów 
zamówienia, w przypadku gdy nie są nam znane w chwili składania oferty. 

9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ 
i zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy zgodnej z jej 
treścią, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni, który rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 

11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na następujący adres: 

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

12. OSOBĄ upoważnioną do kontaktów w sprawie oferty jest  

Imię i nazwisko ……………………………………………. 

adres e-mail: …………….....…………………….,  

telefon nr: ………………………………..,  

fax nr: ..................................................... 

13. OŚWIADCZAMY, że wnieśliśmy wadium w formie: ………………………………...…………………………………... 

14. WADIUM wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek prowadzony w banku: 

………………………………………………, numer rachunku: .……………………………………………………… 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu błędnego wskazania przez Wykonawcę informacji dotyczących nazwy 

banku oraz numeru rachunku, na który należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu. 

15. STATUS PRZEDSIĘBIORCY 

Wyłącznie do celów statystycznych Urzędu Zamówień Publicznych, należy zaznaczyć jedną z poniższych opcji: 

Czy Wykonawca jest małym / średnim przedsiębiorcą, tj. zatrudnia mniej niż 250 osób i jego roczny obrót nie 
przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro ? 

□ tak  □ nie 

16. DO OFERTY załączamy (wskazujemy) następujące oświadczenia i dokumenty (wskazanie na podstawie § 10 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126): 

1. .........................................................................................................................................................  

2. ......................................................................................................................................................... 

3.  ........................................................................................................................................................  

4. ........................................................................................................................................................  

5. ........................................................................................................................................................  

 
 

 

……………………… dnia …..…………………2018 r.…               ……………………………………..  
       podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/nych 


