
  

 
 

Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ OFERTY 

Zamawiający: 

SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY       

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

        UL. SITARSKICH 3, 05-830 NADARZYN 

Nazwa Wykonawcy: 

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

REGON: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

NIP: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Adres siedziby: 

kod …………………………… miejscowość ……………………….………………………………… 

województwo ………………….…………………….…………  

powiat …………………………………………………………. 

ulica …………………………….………………… nr domu …………    nr lokalu ……………...……. 

internet: http:// ..............................................…………………………………………………..…............ 

e-mail: 

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

numer kierunkowy ……..……… tel. …………………..……….........……………………….…………. 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn. „Kompleksowe opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy  budynku dla Samodzielnego Publicznego 

Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie, na działce o nr ew. 440/1 i 439/5 na potrzeby 

uruchomienia gminnego centrum usług opieki senioralnej, oferuję/my wykonanie przedmiotu 

zamówienia  za cenę: 

 

……………………… zł netto 

powiększoną o wartość podatku VAT w wysokości ………………………… zł, tj.  

 

……………………… zł brutto 

(słownie: ……………………………………………………..…………………….…………………), 

 

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady. Bieg rękojmi za wady 

rozpoczyna się od daty odbioru przedmiotu umowy. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi  

za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem 

odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót na 
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podstawie tych projektów, jednak nie później niż 5 (pięć) lat od bezusterkowego odbioru przedmiotu 

niniejszej umowy. 

 

OŚWIADCZENIA: 

1. Zamówienie zrealizuję/my w terminie do dnia 31 maja 2023 r. 

 

2. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

3. Zapoznałam/em/liśmy się z treścią zapytania, akceptuję/my warunki w nim zawarte i uznaję/my się za 

związaną/ego/nych określonymi w nim zasadami postępowania. 

4. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu. 

 

5. Oświadczam/y, iż spełniam/my warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego, tj. 

1) posiadam/y kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

potencjał ekonomiczny (tj. znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia) i techniczny do wykonania zamówienia; 

2) dysponujemy osobami do realizacji zamówienia w zakresie (min. 1 osoba) :  

-     projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności  

      architektonicznej bez ograniczeń; 

-     projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania  w specjalności   

      konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; 

- projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; 

- projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych bez ograniczeń; 

3) nie została otwarta w stosunku do mnie/nas likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość; 

4) nie zalegam/y z opłacaniem podatków, ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne  

(z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu). 

6. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postepowania na podstawie przesłanek wskazanych 

w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). 

7. Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w 

szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 
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5) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 

wątpliwości co do bezstronności tych osób. Oświadczam/y, że zapoznałem/am/liśmy się  

z klauzulą informacyjną z art. 13 RODO1 zawartą w zapytaniu ofertowym.  

8. Oświadczam/y, że wypełniłem/am/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu1. 

 
1 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).  
2 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 (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie). 

ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 

1. Załączony do zapytania ofertowego projekt umowy został przeze mnie/przez nas zaakceptowany  

i zobowiązuję/my się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy  

na wymienionych warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2. Przyjmuję/my do wiadomości, że treść przyszłej umowy, a w szczególności dotyczące mnie/nas dane 

identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w 

rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 902), która podlega udostępnieniu w trybie tej ustawy.  

Tym samym wyrażam/my zgodę na udostępnienie, w trybie ww. ustawy, danych mnie/nas 

dotyczących, zawartych w zawieranej umowie. 

3. Osoba upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest: 

………………………e-mail: …………………… tel. …………..….………. 

 

PODWYKONAWCY: 

Prace objęte przedmiotem zamówienia zamierzam/y wykonać bez udziału/z udziałem** 

podwykonawców (jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców). 

Następujące prace zamierzam/my zlecić podwykonawcom: 

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

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

                         (część zamówienia)                                                                        (imię nazwisko, nazwa, adres pocztowy) 

 
Uwaga: w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę formularza w tej części  Zamawiający uzna, że zamówienie zostanie wykonane osobiście, bez udziału 

podwykonawców. 

 

 

Oferta została złożona na ..................... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych. 

 

Informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ............ do ……… stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie 

mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania.  

Załącznikami stanowiącymi integralną część oferty są: *** 

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

2. .............................................................................................................................................................. 
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3. ……………………………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………………………………………………….. 

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

  Podpisano (imię, nazwisko, podpis, pieczątka) 

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

            (Miejsce i data 

Uwaga: 

* Łączna cena ofertowa brutto stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

zgodnie z zapytaniem ofertowym i zawiera również podatek VAT.  

** Niepotrzebne skreślić. 

*** Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem 
 


