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         Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY   

    

Zamawiający:   

Gmina i Miasta Stawiszyn 

ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn 

Wykonawca/Wykonawcy1: 

 

Nazwa………………………....................................................................................................... 

Adres:…………………………………….............................................…..........................….... 

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

Adres do 

korespondencji2:..........................................................………….….........................…............... 

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

Osoba uprawniona do reprezentacji wykonawcy/wykonawców i podpisująca ofertę: 

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

Telefon ………………………………  Fax ……………………………………….…………..    

 e-mail ..........................……………………………………………………………………….... 

REGON …………........……………………………………………….………………....….....,    

NIP………………………………………………………………………...……...……….....… 

                                                           
1
  W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, należy wskazać wszystkich członków konsorcjum. 

2
  Podać jeśli jest inny niż adres siedziby. 
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nr KRS/CEiDG 

………………………………………………………………………………………… 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem3 

TAK  /  NIE      (niepotrzebne skreślić)                                                                                                 

Oferta na realizację przedmiotu zamówienia: 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą „Przebudowa 

- modernizacja targowiska w miejscowości Stawiszyn, wraz z niezbędną infrastrukturą, 

budowa budynku na cele promocji lokalnych produktów, budowa budynku na cele 

obsługi weterynaryjnej z wiatą do sprzedaży zwierząt” w ramach Poddziałania: „Wsparcie 

inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności 

wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00011-

65171-UM1500002/17 z dnia 03.11.2017r. oferujemy realizację powyższego zadania na 

warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) za łączną 

cenę ofertową:      

brutto   …………..……………………..  zł 

    

słownie:.................................................................................................................................zł. 

 

   Okres udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia: ……….... miesięcy. 

 

Oświadczenia i zobowiązania: 

1. w cenie ofertowej zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

2. zapoznaliśmy się z zapisami SIWZ oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 

3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni, licząc od dnia otwarcia 

ofert (włącznie z tym dniem); 

4. zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego; 

 

                                                           
3 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 

(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Mikroprzedsiębiorstwo: 
przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa  nie przekracza 2 
milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób  i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są 
mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie 
przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
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5. osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w sprawach dotyczących 

podpisania umowy jest: ………………………………………………………………… 

 

 

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

Wadium: 

Nie dotyczy 

Podwykonawcy: 

Podwykonawcom zamierzam powierzyć do realizacji następujące części zamówienia:  

(jeśli są znane należy podać również firmy  podwykonawców):  

1. …………………………………………………………. 

2.  ………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………. 

UWAGA! W przypadku, gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu polega na zdolnościach innego podmiotu, w odniesieniu do warunków 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia podmiot ten zgodnie  

z art. 22a ust. 4 Pzp musi zrealizować roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane (tj. musi uczestniczyć  w realizacji zamówienia jako 

podwykonawca). 

Tajemnica przedsiębiorstwa (w przypadku, gdy nie dotyczy wpisać „nie dotyczy”)4: 

Informacje i dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, załączone są do oferty w sposób następujący: 

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

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

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

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

Zastrzegam, że nie mogą one być udostępnione. 

                                                           
4 W przypadku  gdy wykonawca nie uzupełni rubryki, zamawiający uzna, iż nie dotyczy ona wykonawcy. 
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UWAGA! Zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych – zamawiający wymaga, 

aby wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

 

Informacja o powstaniu u zamawiającego obowiązku podatkowego z art. 91 ust. 3a 

ustawy Prawo zamówień publicznych (w przypadku, gdy nie dotyczy wpisać „nie dotyczy”)5: 

1) podać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 

do powstania takiego obowiązku podatkowego: …...............................................…………....... 

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

  

2) podać wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku: …............………….....................  

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

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

 

Inne informacje:  

1.  Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

     a) …………………………….. 

     b) …………………………….. 

     c)  ……………………………. 

2. Oferta zawiera   ......   kolejno ponumerowanych(e) stron(y). 

 

 

……………………………………………….. 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

…………………………………………………… 

(data i podpis Wykonawcy lub osoby 

uprawnionej  do występowania  

w Jego imieniu) 

 

                                                           
5 W przypadku gdy wykonawca nie uzupełni rubryki, zamawiający uzna, iż nie dotyczy ona wykonawcy. 


