
Dodatek nr 1d do SWZ 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik”  

ul. Park Pszczelnik 3 

41-100 Siemianowice Śląskie 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 w postępowaniu pn.:   „Zakup wraz z dostawą maszyn do utrzymania zieleni miejskiej na 

potrzeby MOSiR „Pszczelnik” – część 4 - zakup posypywarki wraz z pługiem odśnieżnym”. 

1. 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  

2. Oświadczenia Wykonawcy: 

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Zakup wraz z dostawą maszyn do utrzymania zieleni miejskiej na potrzeby MOSiR 

„PSZCZELNIK”- część 4 - zakup posypywarki wraz z pługiem odśnieżnym”. 

2.1. 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. Oświadczam/my, że na przedmiot  zamówienia udzielam/my Zamawiającemu 

gwarancji i rękojmi na okres podany w tabeli poniżej - dotyczy kryterium opisanego w 

Rozdziale XX pkt 6 lit. b) SWZ 

 

(poniżej w tabeli należy podać okres w miesiącach na jaki Wykonawca udziela gwarancji i 

rękojmi na posypywarkę oraz pług odśnieżny będące przedmiotem zamówienia) 

 

………………… miesięcy licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru 

bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia. 

 

(w przypadku nie wypełnienia przyjmuje się minimalny okres gwarancji i rękojmi na 

posypywarkę oraz pług odśnieżny, będące przedmiotem zamówienia wynoszący 24 m-ce). 

 

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 nr 4d 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. 

2.10.  Czy Wykonawca jest: 

a) mikroprzedsiębiorstwem w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców: 

 

(poniżej w tabeli Wykonawca przekreśla niewłaściwe): 

TAK NIE 

 

b) małym przedsiębiorstwem w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców: 

(poniżej w tabeli Wykonawca przekreśla niewłaściwe): 

TAK NIE 

 



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

przedsiębiorców: 

(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 wskazać 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 (poniżej wykonawca przekreśla niewłaściwe): 

nie polegam/my na zasobach innych podmiotów i będę/my samodzielnie wykazywać 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 

lub 

polegam/my na zasobach innych podmiotów, których mowa w tabeli poniżej i będziemy 

wspólnie wykazywać spełnienie warunków udziału w postępowaniu; 

 

Podmiot udostępniający zasoby 

(nazwa/imię i nazwisko/ 

siedziba/miejsce prowadzenia 

działalności gospodarczej/ miejsce 

zamieszkania) 

Zakres dostępnych Wykonawcy 

zasobów podmiotu udostepniającego zasoby: 

/proszę wpisać jakie zasoby udostępnia, np.: 

zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja 

finansowa lub ekonomiczna/ 

  

(w przypadku nie wskazania podmiotu udostepniającego zasób Wykonawcy, Zamawiający 

uzna, że Wykonawca nie będzie polegał na zasobach podmiotów trzecich i samodzielnie 

wykaże spełnianie warunków udziału w postępowaniu) 

 



Uwaga: 

W przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich należy złożyć wraz z ofertą dla 

podmiotu udostępniającego zasoby: 

a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów – zgodnie z zapisem Rozdziału IX, ust. 1, pkt 

1.3. SWZ; 

b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu – złożone odrębnie i podpisany/ne przez podmiot/ty 

udostępniający/ce zasoby zgodnie ze wzorem stanowiącym Dodatek nr 2b do SWZ; 

c) w celu potwierdzenia czy osoba/y podpisująca/ce dokumenty, o których mowa w pkt 

a) i b) powyżej jest umocowana do działania w imieniu podmiotu udostępniającego 

zasoby należy złożyć: 

− odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że 

Zmawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, o ile wskazano dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów lub 

− pełnomocnictwo lub inny dokument, gdy umocowanie nie wynika z tych 

dokumentów rejestrowych. 

2.13. 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: 

  

 

 

 

 

 

2.14. Oświadczam/my, iż niżej wymienieni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia wykonają następujące czynności składające się na przedmiot 

zamówienia 

(poniższą tabelę wypełniają jedynie Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o 

udzielenie zamówienia): 

Nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy, spośród 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia 

wskazanie czynności składających się na 

przedmiot zamówienia, które zostaną 

wykonane przez poszczególnych 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o 



udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

2.15. 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). 

 

2.16. 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 i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, 

3.2. Opis oferowanej dmuchawy ciągnikowej- w odniesieniu do Części 3, 

3.3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 

 

4. Miejscowość i data: 

5. Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty osoby 

uprawnionej bądź osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy. 

 


