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Załącznik nr 2-2b do SIWZ 
 

…………………………………………… 
/miejscowość i data/ 

 
nazwa i adres (siedziba) Wykonawcy: 
 ..........................................................  
 ..........................................................  
adres do korespondencji: 
 ..........................................................  
e-mail: ...............................................  
tel.:  ...................................................  
faks.:  .................................................  

 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice, rejon miasta Wadowice, ul. 
Gotowizna / Zadanie 2 (część 2 )”. 
 

1. Oferujemy wykonanie  przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową w wysokości: 
netto …………………………………… zł (słownie………………………………….), co wraz z podatkiem VAT 
(…..%) w wysokości ………………………………..zł daje kwotę 
brutto…………………………………………………………………zł, (słownie……………………………………………..zł). 
Kosztorys ofertowy stanowi załącznik nr 1 do FORMULARZA OFERTOWEGO. 

 
Oświadczamy, że jest dla nas zrozumiałe i akceptujemy, iż za realizację przedmiotu umowy opisanego w 
SIWZ oraz załącznikach niniejszego postępowania nie będzie nam przysługiwało żadne dodatkowe 
wynagrodzenie poza wynagrodzeniem ryczałtowym wskazanym wyżej. 
 
2. Kryteria pozacenowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 

1) Dd1 – liczba zrealizowanych kontraktów o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 PLN brutto,                   
osoby skierowanej do realizacji zamówienia – Kierownik Zespołu Przedstawiciel Wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

2) Dd2 - liczba zrealizowanych kontraktów, w którym osoba pełniła funkcję inspektora nadzoru, bądź 
kierownika budowy, bądź kierownika robót w zakresie robót sanitarnych przy realizacji zadań 
polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej o łącznej długości min. 1 km każda,                                    
osoby skierowanej do realizacji zamówienia – Kierownik Budowy w specjalności sanitarnej: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

3. Okres gwarancji na roboty budowlane 
Udzielamy ..................... gwarancji na roboty budowlane wykonane w ramach zamówienia na: 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice, rejon miasta Wadowice,           
ul. Gotowizna / Zadanie 2 (część 2 )”. 
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4. Wybór naszej oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego 
tzw. „odwrócony VAT”: 

 
TAK*) 

 
NIE*) 

 
5. W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy wypełnić poniższą tabelę. 
 

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług. 

Wartość bez kwoty podatku. 

1. ................................................................... **) ...................................... **) zł 

2.................................................................... **) ...................................... **) zł 

**) niepotrzebne skreślić 
***) Wykonawca wypełnia odpowiednio jeżeli dotyczy 
 

6. Adresy stron internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których Zamawiający 

pobierze wskazane przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty: 

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

     (adres strony internetowej)                                                         (dokument/oświadczenie) 

7. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

• Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert określonego w SIWZ. 

• Oświadczamy, że w podanej powyżej cenie zawarte zostały wszystkie koszty wykonania 
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego, oraz że oferta nie stanowi czynu 
nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.) 

• Oświadczamy, że oferta została złożona na ……... stronach, kolejno ponumerowanych od nr …… do 
nr ……, w tym informacje zawarte na stronach od nr …... do nr …... stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, 
znajduje się w załączniku nr …. do oferty. 

• Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową, w tym również ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia oraz z dokumentami do niej załączonymi i uzyskaliśmy wszelkie 
informacje niezbędne dla przygotowania oferty. 

• Oświadczamy również, że nie wnosimy zastrzeżeń do dokumentów postępowania i akceptujemy 
warunki w nich zawarte. 

• Oświadczamy, że wadium w kwocie  .............................. zł (słownie złotych: 
.......................................................)  zostało wniesione w dniu …....…………....... w formie 
…………..…………………………….. Zwrotu wadium prosimy dokonać na rachunek bankowy 
……………………………………………................................................................ 

• Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do dnia…………………  

• W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy, o treści zgodnej 
z załączonym do SIWZ projektem umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

• Zobowiązujemy się do wniesienia przed terminem podpisania umowy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w formie i wysokości określonej w SIWZ. 
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8. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAMIERZAMY ZREALIZOWAĆ1: 
1) bez udziału podwykonawców 
2)  z udziałem podwykonawców. 

 
Część zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcy/om obejmuje:  

Część zamówienia, która zostanie 
powierzona podwykonawcy ze wskazaniem 
procentowego lub wartościowego udziału 

zamówienia przekazanego do realizacji 
podwykonawcom 

Nazwa i adres podwykonawcy 
(z uwzględnieniem art. 36b ustawy Pzp) 

1.   

2.   

UWAGA:  
Wykonawca jest zobowiązany do wskazania wszystkich podwykonawców, w tym podmioty, 
na których zdolnościach będzie polegał w zakresie warunków dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zgodnie z art. 22 a ust. 4 ustawy Pzp.  

 
UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na „zdolności technicznej lub zawodowej” innych 
podmiotów zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (poprzez załączenie do oferty) zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia. Zobowiązanie do udostępnienia zasobów w trybie art. 22a ustawy Pzp winno być 
sporządzone zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu, który takie zobowiązanie podejmuje oraz musi 
zawierać informacje o których mowa w  § 9 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. poz. 1126). 
 
LISTA ZAŁĄCZNIKÓW 
Do oferty załączamy następujące dokumenty: 

  

  

  
 
………………………..……., dnia ……………………...  
 

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

               podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(nych) 
           do reprezentowania Wykonawcy 

                                                 
1  Należy wstawić znak „X” przy właściwym wariancie. W przypadku zaznaczenia „z udziałem podwykonawców” należy wypełnić 

tabelę zamieszczoną poniżej. 


