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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,  
Regon: 272491027KRS: 0000058686 
NIP: 644-10-14-365 
tel. (32) 363 24 80  
Strona internetowa: www.smlokum.pl; 
Adres email: inspektorzy@smlokum.pl; 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
zadanie pn.: 

„Montaż instalacji klimatyzacji z odzyskiem ciepła w budynkach  mieszkalnych 
wielorodzinnych zlokalizowanych w Sosnowcu przy ul. Kalinowej nr 1, 3, 7 zasobach 

mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu”. 
 

 
SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i 
wzorem umowy, na następujących warunkach:   
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. Wykonawca oświadcza, że: 

4.1. uzyskał zgodę wszystkich osób, których dane są zawarte w ofercie oraz uzyska zgodę 
wszystkich osób wskazanych w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, na 
przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego; 

4.2. poinformował wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformuje 
wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że dane 
zostaną udostępnione Zamawiającemu; 

4.3. poinformował wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformuje 
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 
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wraz z załącznikami jest jawny oraz, iż załącznikiem do protokołu są m.in. oferty i inne 
dokumenty i informacje składane przez Wykonawców. 

5. 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. 

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

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

7. 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 …………. ………….* 

8. 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). 

 
9. 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 (Dz. U. 2015 poz. 584 ze zm.). 

 
 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 

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

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

      
 …………………….………………………………………  

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

 

 

 
 

 


