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Zamawiaj ący: 

 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  

im. prof. Stanisława Tarnowskiego  

w Tarnobrzegu 

ul. Sienkiewicza 50 

39-400 Tarnobrzeg  

 

 

Wykonawca: 

……………………………………………

………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

……………………………………………

………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Ja (my), niżej podpisany (podpisani) .......................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: ................................................................................................................ 

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

(nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy 

 

Numer faxu Wykonawcy: ………………………………….……………………………… 

e-mail Wykonawcy: ……………………………………………………………..…………. 

 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, składam 

niniejszą ofertę i oświadczam, że za wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego - „Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych z dostawą i montażem 
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wyposażenia do Akademickiego Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu w budynku przy ul. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10. Oznaczenie sprawy (znak sprawy): ZPA/2390/1/19”, prowadzonego 

przez Zamawiającego - Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. prof. Stanisława Tarnowskiego w 

Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg, oferuj ę łączną cenę brutto w PLN: ...................... 

słownie brutto: ................................... ........ PLN, w tym: 

a) cena netto: ......................................................................................................................................... PLN 

b) cena netto słownie netto: ................................................................................................................... PLN 

c) stawka podatku VAT w procentach: ……… %, 

d) kwota podatku VAT: ........................................................................................................................... PLN 

e) kwota podatku VAT słownie: .............................................................................................................. PLN  

 

2. W celu dokonania oceny oferty oferuj ę okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 

 

a) okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - ……......................………..……… miesięcy/miesiące, 

        (okres gwarancji podać w liczbie całkowitej) 

 

b) słownie okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: ....................................... miesięcy / miesiące. 

 

Wykonawca podaje okres gwarancji na wykonane roboty budowlane w liczbach całkowitych. 
 
  

3. Oświadczam, że przedmiot zamówienia publicznego wykonawca wykona w terminie i zgodnie z warunkami 

określonymi w SIWZ. 

4. Oświadczam, że wykonawca jest związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

5. Oświadczam, że w razie wybrania oferty wykonawcy, wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy na 

warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym integralną część treści SIWZ oraz w miejscu i 

terminie określonym przez zamawiającego. 

6. Wskazanie przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, 

i podanie przez wykonawcę firm podwykonawców. 

 

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom części zamówienia) 

 

Lp.  Wskazanie cz ęści zamówienia, których wykonanie 
wykonawca zamierza powierzy ć podwykonawcom 

Podanie przez wyko nawcę firm 
podwykonawców 

1.   
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2.   

3.   

 

7. Na podstawie § 10 ust. 2 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) wskazuję nazwę i numer postępowania (oznaczenie sprawy) o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 tego 

rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub 

dokumenty przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, w celu potwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp. 

 

(należy wypełnić, jeżeli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 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) znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności 
oświadczenia lub dokumentów przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp) 

 

Nazwa post ępowania  Numer post ępowania 
(oznaczenie sprawy) 

Określenie o świadcze ń lub dokumentów 1 

   

   

   

 

8. Oświadczenia i dokumentów potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, 

które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570): 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

(należy wskazać oświadczenie lub dokument oraz wskazać dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych) 

 

                                                           
1 Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 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), które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumentów 
przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 
25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp. 
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Zgodnie z §  10 ust. 1 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) w 
przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 tego 
rozporządzenia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 
danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 
 

9. Na podstawie art. 91 ust. 3a Pzp o świadczam, że wybór oferty: 

 

Właściwy wybór należy zaznaczyć wpisując w pole prostokąta znak X: 

� nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego  

� będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 

a) wskazuję nazwę (rodzaj) roboty budowlanej, której świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego: ……………………………………………….. 

b) wskazuję wartość bez kwoty podatku VAT: ……………...………….…………………………………… 

  

10. Numer rachunku bankowego wykonawcy, na który nale ży dokona ć zwrotu wadium wniesionego w 

pieni ądzu: 

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

 

11. Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp Wykonawca zastrzega, że następuj ące informacje stanowi ą tajemnic ę 

przedsi ębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieucz ciwej konkurencji: 

1) …………………………..…………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………..………………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………..………………………………………………………………………………………… 

 

Wykonawca nie mo że zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust . 4 Pzp. 

 

12. Wykonawca jest: 

 

Właściwy wybór nale ży zaznaczy ć wpisuj ąc w pole prostok ąta znak X: 

� małym przedsiębiorcą,   

� średnim przedsiębiorcą, 

 

13. Wraz z formularzem oferty zostały zło żone nast ępuj ące oświadczenia i dokumenty: 
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1) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

14. Oferta została zło żona na …..……… kolejno ponumerowanych stronach. 

 
 
 
............................................................, dnia ...................................... r. 

                             (miejscowość)  
 
 
 
 

............................................................................ 
(podpis własnoręczny osoby uprawnionej / osób  

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 


