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FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
Dane dotyczące Wykonawcy : 
 
Nazwa.................................................................................................................... 
Siedziba................................................................................................................. 
Nr telefonu/faks...................................................................................................... 
Email …………………………………………………………………………..... 
nr NIP...................................................................................................................... 
nr REGON............................................................................................................... 
 
Dane dotyczące Zamawiającego: 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” ul. Chemiczna 12, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie,  
Strona internetowa: www.smlokum.pl; 
Adres email: inspektorzy@smlokum.pl 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
zadanie pn.: 

Wykonanie regulacji hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania zmniejszonego 
zapotrzebowania na energię cieplną po termomodernizacji na podstawie opracowanej 
dokumentacji pn. „Projekt Regulacji Hydraulicznej Instalacji centralnego Ogrzewania” dla 
poszczególnych budynków objętych zadaniem pn. : 
„Termomodernizacja budynków SM LOKUM usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach: Chemiczna 
12/I, 12/II, 12/III, 12/IV, 12/V, 12/VI, 12/VIII, 12/XI, Będzińska 45, 47, Kalinowa 1, 3, 7 i Biała 
Przemsza 2, 12-14, 17abc, 19abc, 16-18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, POIS.01.07.01-00-0086/17” w 
ramach: podziałania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach 
mieszkalnych w województwie śląskim działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej 
emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności 
gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”.  
 

I.  
SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i 
wzorem umowy:   
za całkowitą cenę: …………………………………………………………………... złotych brutto 
słownie………………………………………………………………………………………………...… 
wartość netto ……..……………………………………………………………………………złotych 
słownie………………………………………………………………………………………………...… 
podatek VAT………………………………………………………………………………..… złotych. 

 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

wraz z załącznikami (w tym ze wzorem umowy) i uznajemy się za związanych 
określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania. 

2. Oświadczamy, że wzór umowy (stanowiący Załącznik Nr 8) został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w 
SIWZ. 

4. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach 
…….., niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, które chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem. 

5. Powyższe informacje zostały zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa z uwagi na 
(proszę wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa): 

http://www.smlokum.pl/
mailto:inspektorzy@smlokum.pl
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…………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………… 

6. Oświadczamy, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego / nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego do 
obowiązku podatkowego**.  
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
jego powstania:……………… Wartość bez kwoty podatku …………. ………….* 

7. Oświadczamy, że prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/ zamierzamy 
powierzyć podwykonawcom /niepotrzebne skreślić/. 

 

Zakres zlecany podwykonawcy 
Nazwa i adres podwykonawcy (o ile są 
znane) 

  

(w przypadku nie wskazania udziału podwykonawców Zamawiający przyjmie, że całe zamówienie 
zostanie wykonane przez Wykonawcę, bez udziału Podwykonawcy). 

 
8. Oświadczamy, iż jesteśmy: 

 Mikroprzedsiębiorcą*, 

 Małym przedsiębiorstwem*, 

 Średnim przedsiębiorstwem*, 
w rozumieniu art. 104 albo 105 albo 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2168 ze zm.). 

9. Wykonawca oświadcza, że: 
a) przetwarza dane osobowe zawarte w ofercie oraz wskazane w uzupełnieniach i 

wyjaśnieniach do oferty, zgodnie z art. 6 i 9 RODO, 
b) wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano 
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu. 

c) poinformowano osoby, których dane dotyczą o przekazaniu ich danych 
Zamawiającemu, o celu przekazania oraz o innych informacjach dotyczących 
Zamawiającego wynikających z art. 14 RODO, 

d) poinformowano wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz zostaną 
poinformowane wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do 
oferty, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami jest jawny oraz, iż załącznikiem 
do protokołu są m.in. oferty i inne dokumenty i informacje składane przez 
wykonawców. 

10. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymagania określone w art. 28, 29, 30, 32, 33 
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, w 
szczególności: 

a) zapewnia, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające 
bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych, 

b) zapewnia, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają jedynie osoby 
upoważnione, którym wykonawca polecił przetwarzanie danych osobowych, 

c) zapewnia, że dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone 
dane, mają jedynie osoby do tego upoważnione oraz, że dostęp do tych 
pomieszczeń jest nadzorowany, 

d) zapewnia, że systemy, aplikacje i sprzęt informatyczny wykorzystywany do 
przetwarzania powierzonych danych są zabezpieczone przed nieautoryzowanym 
ujawnieniem lub utratą powierzonych danych, 

e) zapewnia, że połączenie zdalnego dostępu do systemu informatycznego 
zabezpieczone jest szyfrowanym kanałem, 
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f) zapewnia, że będzie współpracować z administratorem w celu realizacji praw 
osób, których dotyczą powierzone dane osobowe, wskazanych w Rozdziale III 
przytoczonego Rozporządzenia,  

g) zapewnia, że będzie niezwłocznie informować administratora o naruszenia 
ochrony danych osobowych, a także współpracować z administratorem w zakresie 
niezbędnym do wypełnienia obowiązków związanych z naruszeniem ochrony 
danych osobowych ciążących na administratorze na podstawie przytoczonego 
Rozporządzenia. 

11. Wykonawca oświadcza, że prowadzi dokumentację potwierdzającą wykonywanie 
powyższych czynności oraz, że na żądanie administratora udostępni wskazaną 
dokumentację.  

 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 

1) ........................................................ 
2) ........................................................ 

 
Oferta zawiera: ........ ponumerowanych stron 
 
 
Data: ..........................................  

      
 …………………….………………………………………  

(pieczątka, podpis Wykonawcy 
 lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania) 

 

 
 

 


