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ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ 
 
 
..................Dnia............................ 

      
 

Gmina Przywidz 
ul. Gdańska 7 
83-047 Przywidz 
    

OFERTA 
na 

Budowę oczyszczalni ścieków 5200 RLM wraz z drogą dojazdową, pomostem na rzece w 
systemie zaprojektuj i wybuduj 

 
Część I  

Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków 5200 RLM 
I. Dane dotyczące Wykonawcy: 
Pełna nazwa Wykonawcy: …………………..............................................................................................  
Adres siedziby: ......................................................................................................................................... 
NIP:………………………………………......................REGON…………………….............………………... 
Tel.................................................................Fax....................................................................................... 
Adres e-mail:………………………………………………………………………………………………………. 
 
II. Cena oferty: 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferuję/oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia za 
cenę ryczałtową: 
 
Cena ryczałtowa brutto wykonania całości zamówienia:............................................PLN, (słownie 
złotych: ………………………………………………………………………....…………………………………) 
 
w tym: 
Wartość netto: ............................................................................ PLN,  
(słownie złotych: ……………………………………………………………....…………………………………) 
 
Wartość podatku VAT:………………………….…..PLN, 
(słownie złotych: ……………………………………………………………....…………………………………) 
 
w tym: 
 

1. Część A - Cena ryczałtowa brutto wykonania zamówienia w zakresie opracowanie kompletnej 
dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków 5200 RLM:.......................PLN, 

(słownie złotych: ………………………………………………………....…………………………………) 
 

Wartość netto: ........................................................................... PLN, 
(słownie złotych: ………………………………………………………....…………………………………) 

 
Wartość podatku VAT: ……………………….….…PLN, 
(słownie złotych: ………………………………………………………....…………………………………) 

 
2. Część B - Cena ryczałtowa brutto wykonania zamówienia w zakresie robót budowlanych 

oczyszczalni ścieków 5200 RLM: .......................PLN, (słownie złotych: 
……………………………………………..…………………) 

 
Wartość netto: ............................................................................ PLN, 
(słownie złotych: ………………………………………………………....…………………………………) 

 
Wartość podatku VAT:……………………..…….… PLN, 

 
 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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(słownie złotych: ………………………………………………………....…………………………………) 
III. Zobowiązuję/my się w nawiązaniu do ustalonych kryteriów wyboru oferty: 

1) Skrócić maksymalny termin wykonania robót budowlanych wraz z uzyskaniem 
pozwolenie na użytkowanie,  tj. 28.02.2020 r. o ………….. miesięcy.  

2) Udzielić ……………. miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, licząc 
od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3) Ustalić termin płatności faktur na  ……………. dni 
 
 
IV. Podwykonawcy: 
Informujemy, że zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom: 
Zakres wykonywanych prac podwykonawców:  
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

w przypadku nie wypełnienia punktu dotyczącego podwykonawcy Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie 
wykonywał całość zamówienia publicznego osobiście.   

 
V. Ponadto oświadczam(y), że: 
1. Jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem:        TAK         NIE       – odpowiednie zakreślić. 
2. Pochodzę z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej     TAK   NIE – odpowiednie 

zakreślić 
3. Pochodzę z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: TAK    NIE – odpowiednie 

zakreślić 
4. Wybór oferty prowadzi/nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: 

1) Nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
obowiązku podatkowego: ……………………..………………………………………………………… 

2) Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT: ……………..…………………………………… 
5. Zapoznałem się ze wszystkimi warunkami określonymi w SIWZ oraz we Wzorze umowy, oraz że 

akceptuje je w całości.  
6. Uważam się za związanego ofertą przez 30 dni od dnia, w którym dokonano otwarcia ofert, 
7. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy w brzmieniu zgodnym ze 
Wzorem zawartym w SIWZ, w siedzibie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym. 

8. Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 419) i nie mogą być 
udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o 
przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 418) w oparciu o następujące uzasadnienie: 
………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………….………………………………………………………… 

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu. W przypadku 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 treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez 
jego wykreślenie lub wskazanie „nie dotyczy”). 

 
Oferta została złożona na ............ ponumerowanych kolejno stronach łącznie ze wszystkimi załącznikami 
wymaganymi przez Zamawiającego. 

Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy 

Imię i Nazwisko Data Podpis 
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1.    

2.    
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ 
 
 
..................Dnia............................ 

      
 

Gmina Przywidz 
ul. Gdańska 7 
83-047 Przywidz 
    

OFERTA 
na 

Budowę oczyszczalni ścieków 5200 RLM wraz z drogą dojazdową, pomostem na rzece w 
systemie zaprojektuj i wybuduj 

 
Część II 

zaprojektowanie i budowa drogi dojazdowej i pomostu na rzece 
 
I. Dane dotyczące Wykonawcy: 
Pełna nazwa Wykonawcy: …………………..............................................................................................  
Adres siedziby: ......................................................................................................................................... 
NIP:………………………………………......................REGON…………………….............………………... 
Tel.................................................................Fax....................................................................................... 
Adres e-mail:………………………………………………………………………………………………………. 
 
II. Cena oferty: 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferuję/oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia za 
cenę ryczałtową: 
 
Cena ryczałtowa brutto wykonania całości zamówienia:............................................PLN, (słownie 
złotych: ………………………………………………………………………....…………………………………) 
 
w tym: 
Wartość netto: ............................................................................ PLN,  
(słownie złotych: ……………………………………………………………....…………………………………) 
 
Wartość podatku VAT:………………………….…..PLN, 
(słownie złotych: ……………………………………………………………....…………………………………) 
 
w tym: 
 
1. Część A - Cena ryczałtowa brutto wykonania zamówienia w zakresie opracowania kompletnej 

dokumentacji projektowej drogi dojazdowej i pomostu na rzece 
2. :.......................PLN, 

(słownie złotych: ………………………………………………………....…………………………………) 
 

Wartość netto: ........................................................................... PLN, 
(słownie złotych: ………………………………………………………....…………………………………) 

 
Wartość podatku VAT: ……………………….….…PLN, 
(słownie złotych: ………………………………………………………....…………………………………) 

 
3. Część B - Cena ryczałtowa brutto wykonania zamówienia w zakresie robót budowlanych drogi 

dojazdowej i pomostu na rzece: .......................PLN, 
(słownie złotych: ………………………………………………………....…………………………………) 

 
Wartość netto: ............................................................................ PLN, 
(słownie złotych: ………………………………………………………....…………………………………) 
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Wartość podatku VAT:……………………..…….… PLN, 
(słownie złotych: ………………………………………………………....…………………………………) 
 

III. Zobowiązuję/my się w nawiązaniu do ustalonych kryteriów wyboru oferty: 
1) Skrócić maksymalny termin wykonania robót budowlanych wraz z uzyskaniem 

pozwolenie na użytkowanie,  tj. 28.02.2020 r. o ………….. miesięcy.  
2) Udzielić ……………. miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od 

daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
3) Ustalić termin płatności faktur na  ……………. dni 

 
IV. Podwykonawcy: 
Informujemy, że zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom: 
Zakres wykonywanych prac podwykonawców:  
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

w przypadku nie wypełnienia punktu dotyczącego podwykonawcy Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie 
wykonywał całość zamówienia publicznego osobiście.   

 
V. Ponadto oświadczam(y), że: 
1. Jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem:        TAK         NIE       – odpowiednie zakreślić. 
2. Pochodzę z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej     TAK   NIE – odpowiednie 

zakreślić 
3. Pochodzę z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: TAK    NIE – odpowiednie 

zakreślić 
4. Wybór oferty prowadzi/nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: 

3) Nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
obowiązku podatkowego: ……………………..………………………………………………………… 

4) Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT: ……………..…………………………………… 
5. Zapoznałem się ze wszystkimi warunkami określonymi w SIWZ oraz we Wzorze umowy, oraz że 

akceptuje je w całości.  
6. Uważam się za związanego ofertą przez 30 dni od dnia, w którym dokonano otwarcia ofert, 
7. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy w brzmieniu zgodnym ze 
Wzorem zawartym w SIWZ, w siedzibie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym. 

8. Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 933 z późn. zm.) i nie mogą być 
udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o 
przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 933 z późn. zm.) w oparciu o następujące 
uzasadnienie: 
………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………….………………………………………………………… 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu. W przypadku 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 treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez 
jego wykreślenie lub wskazanie „nie dotyczy”). 

 
Oferta została złożona na ............ ponumerowanych kolejno stronach łącznie ze wszystkimi załącznikami 
wymaganymi przez Zamawiającego. 

Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy 

Imię i Nazwisko Data Podpis 
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