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............................................................................................. 
                 Nazwa i adres firmy (wykonawcy) 

 
............................................................................................. 
                                    (NIP, Regon) 
  

 
OFERTA ROBOTY BUDOWLANEJ PN: 

 

Remont i modernizacja Sali widowiskowej  
w Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa. 

 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego przez zamawiającego: CENTRUM KULTURY 
 I PROMOCJI GMINY BOBOWA, ul. Grunwaldzka 18, 38-350 Bobowa 

 na portalu e-Zamówienia; 
 na stronie internetowej Zamawiającego: http://ck.bobowa.pl/zapytania-ofertowe-i-konkursy/ 

w dziale zapytania ofertowe i konkursy 
 na portalu: www.miniportal.gov.pl 

 

na: Remont i modernizację Sali widowiskowej w Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa  

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia, za cenę: 

 
a) brutto : ................................... zł.   

 

     (słownie złotych ............................................................................................................) 
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b)  w tym podatek: VAT ……. %, tj. ............................................. zł, 

- która stanowi wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie wszystkich prac objętych 
zamówieniem. 

 

2. Oświadczam, że akceptuję SWZ oraz warunki płatności określone w projektowanych 
postanowieniach umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. Zobowiązuję się w przypadku 
wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nich warunkach w miejscu 
 i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

3. Oświadczam, iż wydłużę okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane o ………. 
miesięcy, względem minimalnego okresu rękojmi i gwarancji jakości na wykonane roboty 
budowlane, wynoszącego 36 miesięcy.  

4. Uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji. 
5. Oświadczam, że uważam się za związany niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji. 

6. Oświadczam, że cała oferta składa się z ......... stron, w tym: z niniejszej oferty oraz: 
a) wyjaśnienia przyczyny zastosowania zwolnienia z podatku VAT w ofercie Wykonawcy (jeżeli 

dotyczy), 
b) oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 3 do specyfikacji; 
c) zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia(jeżeli dotyczy); 
d) oświadczenia o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego  

e)  pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);  
f)  Zaakceptowanych projektowanych postanowień umowy, o których mowa w Rozdz. XXIII 

specyfikacji (wymóg porządkowy); 
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu** 
** UWAGA! W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 

                                                           
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) 
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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 
przez jego wykreślenie). 

8. Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następującą część zamówienia (jeżeli 
dotyczy): 

Lp. Firmy podwykonawców, o ile jest to wiadome 
Wskazanie części zamówienia powierzonej podwykonawcom oraz 

wartości lub % części zamówienia, jaka zostanie powierzona 
Podwykonawcyi 

1 

 

 

2 

 

 

 
9. Należy określić wielkość przedsiębiorstwa poprzez postawienie znaku X przy wybranej pozycji 

(ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Dz.U. z 2019, poz. 1292, z późn. zm.):* 
 

Mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót  lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO 

 

Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO 

 

Średnie przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorcami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów 
EUR lub roczna  suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO 

 

Żadne z powyższych  

10. Na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy wskazuję nazwę i numer postępowania (oznaczenie 
sprawy)                    o udzielenie zamówienia publicznego oraz podmiotowe środki dowodowe, 
które znajdują się                           w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub 
dokumenty, o których mowa w § 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 
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dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, przechowywane 
przez Zamawiającego zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których 
mowa w art. 273 ust. 1 Pzp i potwierdzam ich prawidłowość                   i aktualność. 

(należy wypełnić, jeżeli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 6-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w 

szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp) 

Nazwa postępowania 
Numer postępowania (oznaczenie 

sprawy, do której dokumenty zostały 
dołączone) 

Rodzaj oświadczeń  lub dokumentów 
(znajdujących się w posiadaniu 

zamawiającego) 

 

 

 

  

11. Oświadczam, że oferta2: 
 

 Nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

 Zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa3. 

 

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913). Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych 

informacji, przekazuje w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 

„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część plik szyfruje.  

12. Oświadczam, że wybór mojej oferty4: 

                                                           
2 Właściwe zakreślić poprzez postawienie znaku X 
3 W rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913). 
4 Właściwe zakreślić znakiem X 
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 nie będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie 
z ustawą z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 
z późn. zm.)  

 będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 
dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.). W 
związku z czym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do obowiązku jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku: 

 

 

 

Lp. 

Nazwy (rodzaje) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie 

będą prowadziły do powstania 
obowiązku podatkowego 

Wartość towaru lub usługi 
objętego obowiązkiem 

podatkowym Zamawiającego, bez 
kwoty podatku 

Stawka podatku od towarów i usług, która 
zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie 

1.    

2.    

 

13. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty, które nie były wymagane przez 
zamawiającego, a są istotne dla przebiegu postępowania: 
a) ................................................... 
b) ................................................... 
c) ……………………………………………….. 

14. Dane kontaktowe do porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą w sprawie 
przedmiotowego postępowania: 
1) imię i nazwisko ……………………………. 
2) nr tel. ………………………………………. 
3) e-mail ………………………………………. 

15. Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za realizację umowy: 
1) imię i nazwisko ……………………………. 
2) nr tel. ………………………………………. 
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3) e-mail ………………………………………. 

 

……………………………………………….. 

(miejsce i data)  

 

                                                                                               

(Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy) 

 

                                                           
i Nazwę podwykonawcy należy wskazać jeżeli jest wiadoma w chwili składania oferty. Zakres zamówienia oraz wartość lub procentowy 
udział w realizacji zamówienia należy wskazać w każdym przypadku zamiaru powierzenia realizacji części przedmiotu zamówienia 
podwykonawcy. 


