
 
 

MPZ.ZP.272.1.1.2020                                                                        Załącznik Nr 1 
 

                                                                                          ____________________ 
                                                                                                                                                 Miejscowość, data 

 
__________________________ 
        Pieczęć firmowa Wykonawcy         
 
 
_________________________________ 
                adres mail Wykonawcy               

 
OFERTA 

 
Do Dyrektora Miejskiej Przychodni Zdrowia z siedzibą w Makowie Podhalańskim  
Odpowiadając na Zaproszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
wykonanie zadania pn.: 

„Przebudowa pomieszczeń zabiegowych w Miejskiej Przychodni Zdrowia z 

siedzibą w Makowie Podhalańskim ul. Kościuszki 1.” 

Szczegółowy zakres robót zawarty jest: w kosztorysie ofertowym, w przedmiarze robót oraz w 
projekcie budowlanym przesłanym wraz z Zaproszeniem. 

 
Oferuję (my) wykonanie całości zamówienia za cenę:  

1. Kwota netto: ___________________________ złotych 

    Podatek VAT: __________________________ złotych 

    Kwota brutto: __________________________ złotych 

    Słownie: __________________________________________________________ złotych 

2. Przedmiot zamówienia wykonam (y) w terminie do dnia – _________________________ r. 

3. Udzielam (y) gwarancji należytego wykonania umowy na okres – _____________miesięcy. 

4. Oświadczam (y), że: * 

□  zapoznałem (liśmy) się z załączonym projektem umowy 

□ projekt umowy został przez (e) mnie (nas) zaakceptowany i nie wnoszę (simy) do niego 

żadnych uwag i zastrzeżeń. 

5. Oświadczam (y), że zapoznałem (liśmy) się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę (simy) 

do niego żadnych uwag i zastrzeżeń oraz uzyskałem (liśmy) niezbędne informacje do 

przygotowania oferty. 

6. Uważam (y) się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Zaproszeniu tj.: 7 dni. 

7. Wykonawca informuje, że: wybór oferty NIE BĘDZIE* prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. / wybór oferty BĘDZIE* prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, w odniesieniu do 

następujących towarów lub usług: _______. Wartość towaru lub usług powodująca powstanie 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. to 

_______ złotych netto. 

8.  Oświadczam (y), że: * 

□  całość zamówienia wykonam (y) sam (i) własnymi siłami i środkami. 



 
 

□  część zamówienia powierzymy podwykonawcom: 

___________________________________________________________________ 
                                                   (zakres powierzonych prac) 

9. Oświadczam (y), że: *  

□ żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.   

□ wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie 

mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania. 

 

Lp. 

 

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

 

Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) 

od do 

a.        

b.    

 

10.  Składam (y) niniejszą ofertę: * 

□  we własnym imieniu  

□  jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponadto oświadczamy, 

iż będziemy odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego zamówienia, oraz że 

Pełnomocnik zostanie upoważniony do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji 

na rzecz i w imieniu każdego z nas. 

11.  Nie uczestniczę (ymy) jako Wykonawca (y) w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenia niniejszego zamówienia.  

12.  Aktualny status Wykonawcy: *  

□  zaliczam (y) się do średnich przedsiębiorstw 

□  zaliczam (y) się do małych przedsiębiorstw 

□  zaliczam (y) się do mikro przedsiębiorstw 

13.  Oświadczam (y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO***7 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

14.  Wraz z ofertą składam (y) następujące oświadczenia i dokumenty: 

a. _________________________________________________ 

b. _________________________________________________ 

c. _________________________________________________  

d. _________________________________________________ 

e. _________________________________________________ 

15. Świadomi odpowiedzialności karnej oświadczam (y), że załączone do oferty dokumenty 

opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art.233k.k). 

 
  □ * zaznaczyć właściwe 
 

      ______________________________dnia_________________     

 
 ___________________________________________________                                                            

                                   (podpisy osób wskazanych w dokumentach uprawniającym do występowania i działań 
 prawnych lub posiadających pełnomocnictwo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


