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GKZP.271.20.2021                                                        ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ 

 

ZAMAWIAJĄCY:  GMINA BIAŁA, UL. RYNEK 10, 48-210 BIAŁA 

 

 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:  

………………………………………………………………..………………… 

…………………………………………………………………………………..   

Adres: ……………………………………………………………………….  

TEL.:     ………………………………..………  

REGON:  …………………………………………  

NIP:       ………………………………………… 

Mail, na który Zamawiający  ma przesyłać korespondencję: ………………………………………………………… 

Adres skrzynki e-puap: ………………………………………………… 

reprezentowany przez: 

 

…………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

FORMULARZ CENOWY 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00237141/01  z dnia 19.10.2021            
o postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na wyłonienie Wykonawcy w zakresie 
realizacji  zadania  
 

„Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym w Białej,  ul. Plac Zamkowy 3”.  
 

. ja/my niżej podpisany/i: 

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

imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę 
 

działając w imieniu i na rzecz: 
 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nazwa i adres Wykonawcy



 

Strona 2 z 3 

1. Oferu
jemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią całej dokumentacji dotyczącej 
przedmiotowego postępowania: 

 

Kwota netto [PLN] 
podatek VAT w 

wys. 8 % [PLN] 
Kwota brutto [PLN] 

 

 

  

 

(słownie brutto: ....................................... złotych      /100) 

2. Oświa
dczamy, że oferujemy usługi gwarancyjne spełniające warunki i wymagania wynikające ze 
specyfikacji warunków zamówienia, w szczególności w odniesieniu do ich zakresu i formy 
realizacji: 
 

 

Okres gwarancji  w zakresie robót budowlanych 

 

 

……………………………………………… * miesięcy 

 
*(minimum 36 miesięcy, maksymalnie 72 miesiące), wypełnić z uwzględnieniem informacji zawartych w SWZ 

 

Deklarujemy termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy 31 marca 2022 roku  
3. Oświa

dczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy, stanowiącego integralną część SWZ i 
akceptujemy bez zastrzeżeń zawarte w niej postanowienia oraz zobowiązujemy się, w razie 
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Oświa
dczamy, że wykonanie niniejszego zamówienia zamierzamy wykonać bez udziału 
Podwykonawców*/z udziałem Podwykonawców * 
 

Część / zakres zamówienia Nazwa (firma) podwykonawcy 

  

  

 
(zakres prac powierzony Podwykonawcom i nazwa firmy o ile jest znana) 

* - niepotrzebne skreślić 
5. Na 

podstawie art. 18 ust. 3 Ustawy PZP, żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji * / 
wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą 
być one udostępniane: oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji: ..............................., strony 
od ......... do .........* . 

* - niepotrzebne skreślić 
6. Oświa

dczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 
warunków zamówienia, tj. do 03.12.2021 r. 

7. Zobo
wiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 
oferty brutto, przed terminem wyznaczonym na zawarcie umowy. 
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8.  
Oświadczamy, iż w cenie ryczałtowej oferty uwzględniliśmy koszty i zakres całości przedmiotu 
zamówienia oraz, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami 
opisanymi oraz określonymi przez Zamawiającego w SWZ, na potwierdzenie czego załączamy do 
oferty kosztorysy uproszczone plus zestawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia z nośnikami 
cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów, wraz ze wskazaniem na 
przykład producenta/ów, typów, numerów katalogowych itp. oferowanych elementów i urządzeń, 
przy czym mamy świadomość, że ewentualne braki w wycenach pozycji robót oraz materiałów i 
sprzętu w kosztorysie uproszczonym nie stanowią podstawy do żądania dodatkowego 
wynagrodzenia oraz, że kosztorysy uproszczone i zestawienia materiałów wraz opisem 
oferowanych elementów oraz urządzeń i dokumentami stanowią podstawę do potwierdzenia 
spełniania wymagań i wymagań SWZ oraz oceny zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z 
treścią SWZ, jak i ewentualnie do rozliczenia robót zamiennych lub zaniechanych.       

9. Rodza
j przedsiębiorstwa, jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję) : 
o Mikroprzedsiębiorstwo 
o Małe przedsiębiorstwo 
o      Średnie przedsiębiorstwo  

10. Wybó
r oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  
w zakresie następujących towarów/usług*:  
……………………………………………………………………………………………………  
Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi:  ………………………….  
 

* Wypełnić, o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione. 
 
11. Oświa

dczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
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) wobec osób fizycznych, od których 
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 

 
 

Załączniki:  
1. Koszt

orys uproszczony,   
2. ………

……………………………..  
3. ………

………………………………. 
4. ………

………………………………. 
5. ………

………………………………. 
 
 

Miejscowość ........................................... dnia .......................................... 2021 roku.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ofertę należy podpisać podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym (e-dowód) 


