
Dodatek nr 1a do SWZ 
 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Pszczelnik" 
Park Pszczelnik 3, 
41-100 Siemianowice Śląskie 
http://www.mosir.siemianowice.pl 
 
 
FORMULARZ OFERTOWY –  
w postępowaniu pn.:  „Prace związane z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni w 
Siemianowicach na potrzeby MOSiR „PSZCZELNIK” w odniesieniu do Części I – „„Prace pielęgnacyjne 
na terenach zieleni miasta Siemianowice Śląskie , rejon I-V” 
 
Dane Wykonawcy: 
(poniżej w tabeli Wykonawca winien podać nazwę/nazwy Wykonawcy/Wykonawców oraz 
adres/adresy Wykonawcy/Wykonawców) 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów),  nr NIP i REGON 

    

    

Uwaga Zamawiającego. 
W  przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną w pkt 1 Formularza ofertowego 
należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.  
 
(poniżej w tabeli Wykonawca winien podać dane osoby uprawnionej do kontaktów lub 
pełnomocnika) 
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW / PEŁNOMOCNIK: 
Imię i nazwisko / Podmiot  
Adres  
Nr telefonu  
Adres e-mail  

1. Oświadczenia Wykonawcy: 
Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji 
Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
 „Prace związane z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni w Siemianowicach na 
potrzeby MOSiR „PSZCZELNIK” w odniesieniu do Części I – „Prace pielęgnacyjne na terenach 
zieleni miasta Siemianowice Śląskie , rejon I-V” 



1.1. oferuję/my wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zawartym w SWZ: 

 (poniżej w tabeli należy wpisać cyfrą oraz słownie łączną cenę brutto za wykonanie 
zamówienia) 

za łączną cenę brutto (wraz z obowiązującym podatkiem VAT) 
 
.................................................................................................................................. *) zł 
 
(słownie ................................................................................................................... *) zł) 

 
2.2.deklaruję/my usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli w czasie 

podanym w tabeli poniżej - dotyczy kryterium „czas reakcji” opisanego w Rozdziale XX pkt 
6b SWZ.  

(poniżej w tabeli należy podać czas w godzinach w jakich Wykonawca deklaruje usunąć 
nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli) 

 
do………………………………………godz. 
 

(w przypadku nie wypełnienia przyjmuje się maksymalny czas usunięcia nieprawidłowości 
stwierdzonych w toku kontroli wynoszący do 6 godzin) 
 

2.3. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia (SWZ) 
i nie wnoszę/imy do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem/zdobyliśmy konieczne 
informacje do właściwego wykonania zamówienia. 

2.4. W przypadku wyboru naszej oferty podpiszę/my umowę zgodnie z 
projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi Dodatek do SWZ i 
wykonam/my zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

2.5. Oświadczam/my, że wykonam/my zamówienie zgodnie z wymaganiami 
określonymi w SWZ. 

2.6. Oświadczam/my, że uważam/my się za związanych ofertą na czas wskazany w 
SWZ. 

2.7. Oświadczam/my, że w trakcie sporządzania oferty stosowaliśmy się do 
postanowień SWZ i nie dokonaliśmy żadnych zmian w formularzach. 

2.8. Oświadczam/my, że w cenie mojej/naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie 
koszty wykonania zamówienia. 

2.9. Warunki płatności i termin wykonania zamówienia zgodnie z projektowanymi 
postanowieniami umowy stanowiącymi Dodatek do SWZ. 

2.10. Czy Wykonawca jest:  
a) mikroprzedsiębiorstwem w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1292, ze zmianami): 
 

(poniżej w tabeli Wykonawca przekreśla niewłaściwe): 



TAK NIE 
 

b) małym przedsiębiorstwem w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 
przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1292, ze zmianami): 

(poniżej w tabeli Wykonawca przekreśla niewłaściwe): 
TAK NIE 

 
c)  średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1292, ze zmianami): 
(poniżej w tabeli Wykonawca przekreśla niewłaściwe): 

TAK NIE 
 

2.11. Oświadczam/my, że wybór mojej/naszej oferty prowadzi do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z  przepisami o podatku od 
towarów i usług:  

(poniżej w tabeli Wykonawca przekreśla niewłaściwe): 
 

TAK NIE 
 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej w tabeli poniżej należy skazać nazwę (rodzaj) towaru 
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
usług, wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku oraz stawki podatku od towarów i 
usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie. 
nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty 

podatku towaru 
lub usługi oraz (zł) 

stawka podatku VAT, która 
wg. Wykonawcy będzie 
miała zastosowanie (%) 

 zł % 
 zł % 
 
2.12. Oświadczam/my, że niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w 
moim/naszym imieniu podwykonawcy (niniejszy punkt Wykonawca wypełnia jeśli dotyczy): 
 
(poniżej w tabeli Wykonawca wskazuje części lub zakresy zamówienia oraz firmy 
podwykonawcy): 
część lub zakres zamówienia: firma podwykonawcy: 
  

 
 
 

 

 



2.13. Oświadczam/my, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 
lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu. 
 
Powyższego oświadczenia nie składa się w sytuacji gdy wykonawca nie przekazuje danych 
osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO (w takiej 
sytuacji należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
 
Wskazany powyżej skrót RODO odnosi się do Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str. 1).  
 
2.14. Wnioskuję ponadto, aby Zamawiający, stosownie do uprawnienia przywołanego w 

rozdziale X pkt 2.2. ppkt 3) SWZ samodzielnie pobrał informacje zawarte w bezpłatnych i 
ogólnodostępnych bazach danych, tj. odpowiednio informacje z Krajowego Rejestru 
Sądowego i/lub Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 

3. Spis załączników do oferty: 
3.1.Oświadczenie  Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia, 

       3.2.Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 
       3.3.Formularz cenowy. 
 
4. Miejscowość i data: 

 
Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty osoby 
uprawnionej bądź osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy. 

 
 

 


