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Załącznik nr 1 do SWZ: TP/RB/4/2022 
 
 

Formularz oferty 
dla: 

Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego  
„Pałac Kamieniec” Sp. z o. o. 

ul. Polna 2, 42-674 Kamieniec 
 
W imieniu:  
Nazwa (firma) wykonawcy: 
albo 
Imię i nazwisko wykonawcy: 
 
Adres zamieszkania wykonawcy  
(dotyczy wykonawców będących 
osobami fizycznymi): 

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

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

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

Adres siedziby wykonawcy (kod, 
miasto, ulica, nr):  

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

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

Numer NIP i REGON wykonawcy: .................................................................................................. 
Numer telefonu, faksu, adres e-mail: .................................................................................................. 

Kod NUTS Wykonawcy:  
 
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy 
podać powyższe dane dla wszystkich podmiotów kolejno (dotyczy wykonawców występujących jako 
konsorcjum, spółka cywilna lub w innej formie). 

 
nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu w trybie podstawowym na: 

 
robotę budowlaną dla zadania: 

Renowacja elewacji „Sztucznej ruiny” budynku oficyny pałacowej 
nr TP/RB/4/2022 oferujemy realizację zamówienia określonego w specyfikacji warunków zamówienia 
– w pełni z nią zgodnego. 
 

1. Cena ryczałtowa za wykonanie zamówienia (wg formularza cenowego, stanowiącego załącznik 
nr 1.1 do oferty) oraz okres gwarancji i termin realizacji wynoszą: 
 

Oferowana cena 
brutto               
w zł 

Wymagana  
kwota wadium w zł 

Wnoszona 
kwota wadium  

Okres gwarancji 
w miesiącach 

Podać 
(36, 48, 60) 

Termin realizacji 
w dniach 

Podać 
(80, 100, 120) 

 5.000,00  
  

 
Ze względu na ryczałtowy charakter ceny, obejmuje ona wszystkie koszty niezbędne do 
zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji postępowania. 
 
Wynagrodzenie określone powyżej zawiera koszty wykonania robót budowlanych bezpośrednio 
wynikających z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, jak również koszty nie ujęte w 
dokumentacji technicznej, a związane z realizacją zadania i niezbędne dla prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie i przekazania inwestycji do 
eksploatacji, w okresie realizacji zamówienia oraz w okresie rękojmi i gwarancji, a w szczególności: 
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wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie terenu budowy, koszty 
ubezpieczenia terenu budowy, koszty odbiorów, uzgodnień itp. oraz koszty z zakresu robót 
pomocniczych i towarzyszących, w tym koszty zorganizowania zaplecza dla pracowników, 
wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzenia robót; transportu i składowania 
materiałów; koszt wyniesienia, wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki, przygotowanie dokumentów 
odbiorowych.   
Wynagrodzenie obejmuje kompleksową realizację zadania, jak również koszty organizacji  
i zagospodarowania placu budowy, zabezpieczenia we własnym zakresie punktów poboru energii 
elektrycznej i wody dla celów budowy, ubezpieczenia budowy, robót związanych z utrudnieniami 
wynikającymi z realizacji robót bez wyłączenia obiektu z eksploatacji jak również wszelkie inne koszty 
w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.  
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją robót objętych umową, w tym ryzyko 
Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, 
skutków finansowych jakichkolwiek błędów występujących w dokumentacji projektowej, a także 
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do zmiany określonego powyżej wynagrodzenia ryczałtowego. 
 
2. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania robót będących przedmiotem 

niniejszej oferty w terminie określonym w specyfikacji warunków zamówienia. 
3. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do prawidłowego przygotowania 

oferty i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a także że warunki prowadzenia robót są mu 
znane i nie wnosimy w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 

4. Oświadczamy, że robota budowlana będzie wykonana zgodnie z dokumentacją projektową, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, standardami BHP, zasadami 
wiedzy technicznej, wskazówkami i zaleceniami inspektorów nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

5. Okres rękojmi wynosić będzie pięć lat od daty odbioru końcowego. 
6. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia oraz zakresem 

zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń. 
7. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 

warunków zamówienia. 
8. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji warunków zamówienia projektowane postanowienia 

umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty 
do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy 
wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi. 

9. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowią załącznik, który został złożony 
wraz z ofertą w formie elektronicznej. 

10. Oświadczmy, że posiadamy kwalifikacje do wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia. 
11.  Oświadczamy, że spełniamy warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz  

w zakresie technicznej i zawodowej. 
12. Oświadczamy, że wadium w kwocie określonej w tabeli zawartej w punkcie 1 niniejszego 

formularza jest wnoszone w formie .................................................... W przypadku wniesienia 
wadium w formie pieniężnej kontem właściwym do zwrotu wadium jest konto nr 
............................................................................................................................................ .  

13. Deklarujemy w przypadku wybrania naszej oferty wniesienie przed podpisaniem umowy 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na warunkach określonych w specyfikacji 
warunków zamówienia. 

14. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania prosimy kierować na adres   
(w tym adres e-mail) wypełnić, jeżeli adres ten jest inny niż adres w tabeli na wstępie: 

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

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

Uwaga: poniższy punkt wypełniają tylko wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
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15. Oświadczamy, jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, że 
ustanowiliśmy niżej wymienionego pełnomocnika do reprezentowania nas w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia* albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia publicznego*: 

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

……………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko lub nazwa – firma, adres, telefon, faks, e-mail – jeśli inne niż w nagłówku; 

UWAGA – DANE TE POSŁUŻĄ DO KOMUNIKACJI Z PEŁNOMOCNIKIEM WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA) 
Przedmiotowe pełnomocnictwo stanowi załącznik nr 4 do oferty.  
Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego 
postępowania (dotyczy to wszystkich podmiotów wspólnie składających niniejszą ofertę). Jesteśmy 
świadomi, że wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy. 
Zobowiązujemy się przedłożyć na żądanie zamawiającego przed podpisaniem umowy 
przetargowej umowę regulującą naszą współpracę - w przypadku umowy konsorcjum: z wyraźnym 
wskazaniem pełnomocnika konsorcjum. 

 
Uwaga: poniższy punkt należy wypełnić tylko w przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia 

16. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia*: 

Firma………………………….podwykonawcy………………………………………………….. 

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

w zakresie: ……………………….……………………………………………………………….. 

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

17. Oświadczenie wymagane art. 117 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia*: 

1)   W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub do świadczenia wykonawcy jako wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia polegamy na zdolnościach tych z wykonawców, którzy 
wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

2)  Z uwagi na powyższe jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia poniżej oświadczamy, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy: 

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

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

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

Uwaga: poniższy punkt należy wypełnić tylko w przypadku powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 

18. Informacja wykonawcy wymagana art. 225 ustawy – Prawo zamówień publicznych:  
  

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

…………………………………………………………………………………………………… 
Uwaga: poniższy punkt dotyczy tylko w przypadku gdy wykonawca przekazuje dane osobowe inne, niż bezpośrednio jego dotyczące 

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO  
 

19. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
Rozporządzenia 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 – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
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20.  Informacja o statusie wykonawcy (należy zaznaczyć znakiem x): 
 

Wykonawca jest mikro przedsiębiorstwem:      TAK  �  
  

Wykonawca jest małym przedsiębiorstwem:      TAK  �   
 
Wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem:          TAK  �   
 
Wykonawca jest dużym przedsiębiorstwem:      TAK  �  

 
 
Na całość oferty składa się .......... kolejno ponumerowanych stron (liczonych wraz ze stronami 
wszystkich złożonych załączników, bez wliczania stron pustych).  
 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1.  Formularz oferty  
1.1. Formularz cenowy  

2.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 2. 
3.  Pełnomocnictwo. * 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
.............................. , dnia ........................  
______________________________________  

* - niepotrzebnie skreślić 

 ………............................................................. 
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych 

do reprezentowania wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


