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Załącznik nr 1 do OIWZ 
ZS2-S.2720.2.2021 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację następującego przedmiotu 

zamówienia: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa i przystosowanie 

budynków szkolnych pod internat (bursę) wraz z niezbędną infrastrukturą szkoły” 
 

Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie 

ul. Dworcowa 11 

87-500 Rypin 

 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców (w przypadku oferty wspólnej): 

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

REGON: ………………………………………………………………………………………………………….. 

NIP: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr tel.: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Nr faksu: …………………………………………………………………………………………………………. 

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………. 

 

w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w 

złotych równowartości kwoty 130.000 zł netto 

na realizację następującego przedmiotu zamówienia:  

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa i przystosowanie 

budynków szkolnych pod internat (bursę) wraz z niezbędną infrastrukturą szkoły” 
 

przedkładam następującą ofertę: 

 

1. Cena ofertowa 
Oferuję (-my) wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Opisu Istotnych 

Warunków Zamówienia, za kwotę ryczałtową: 
- wartość brutto (cena ofertowa): ..........................zł 
(słownie: ....................................................................................................…) 
- w tym podatek VAT …..*% (*podać stawkę) w wysokości: .........................zł 
(słownie: ...........................................................................................................…) 

- wartość netto: ..........................zł 

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

2. Okres realizacji 
Oferuję (-my) wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie ……* dni od dnia zawarcia umowy. 
*należy podać okres (w dniach), w jakim zrealizowany będzie przedmiot zamówienia, przy czym zwraca 

się uwagę, że Zamawiający wymaga, aby okres ten nie był dłuższy niż 60 dni od dnia zawarcia umowy. 
3. Informacja dotycząca tego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego: TAK/NIE*(niewłaściwe skreślić lub usunąć). 
Jeżeli TAK to należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego oraz wskazać ich wartość (bez 

wskazywania kwoty podatku): 

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: ……………………………………………………………………. 
Wartość (stawka): ………………%. 

4. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie podanym w Opisie Istotnych 

Warunków Zamówienia. 
5. Na przedmiot zamówienia udzielam rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonany przedmiot Umowy. 

Akceptuję, że okres udzielonej rękojmi za wady i gwarancji jakości kończy się nie wcześniej niż z dniem 
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dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych na podstawie 

dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.  

6. Akceptuję wydłużenie okresu rękojmi do końca okresu udzielonej gwarancji. 

7. Akceptujemy warunki płatności określone w Opisie Istotnych Warunków Zamówienia, tj. płatność w 

terminie nie dłuższym niż 30 dni. 
8. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert. 
9. Oświadczam, że zapoznałem się z Opisem Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i uznaję 

się za związanego określonymi w nich postanowieniami. Do Opisu Istotnych Warunków Zamówienia nie 

wnoszę żadnych zastrzeżeń. 

10. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizuję w zakresie i w sposób określony w Opisie Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

11. Oświadczam, że załączony do Opisu Istotnych Warunków Zamówienia wzór (projekt) umowy został przeze 

mnie  zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy  na 

podanych we wzorze warunkach. 
12. Oświadcza, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 L119 

z 04.05.2016, str. 1), zwane często RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.  

13. W ramach Oferty przedkładam(należy wypisać wszystkie dokumenty przedkładane w ramach Oferty, 

np:): 
1) Niniejszy Formularz ofertowy 

2) Wykaz osób 

3) Oświadczenie 

4) Inne (podać jakie): …………………. 

……………………………………….. 
(miejscowość, data) 

..………………………………………. 
(podpis i pieczątka imienna 

uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-i) Wykonawcy) 


