
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Oferty  

 

...................................................                                                                                                     

 /Nazwa i adres Wykonawcy/                                                       

……………………..                                        

/miejscowość i data/ 

 
DO WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ  

W SZCZECINKU 

                                                       

Ja/my* niżej podpisani: ………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) działając w imieniu i na rzecz: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

 (pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 

REGON.............................................. Nr NIP ............................................................................. 

 

nr telefonu .................................................. e-mail  ...................................................................  

 
adres …………………..………………………………………………………………………... 

 

województwo: ………………………………………………………………………………….. 

 

 

Wykonawca jest:* 

• mikroprzedsiębiorstwem, 

• małym przedsiębiorstwem, 

• średnim przedsiębiorstwem, 

• jednoosobową działalnością gospodarczą, 

• osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 

• innym rodzajem 
*właściwe zaznaczyć 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższe oświadczenie należy złożyć dla 

każdego z Wykonawców oddzielnie  

 

1. Składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu: 

 

…......................................... ZŁ BRUTTO ZA CAŁOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

2. Zastosowane przez nas wskaźniki cenotwórcze (muszą być spójne z późniejszym 

kosztorysem ofertowym, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej): 

 

a. godzinową stawkę robocizny kosztorysowej netto bez narzutów [zł/rg] 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

b. koszty pośrednie [Kp] od (R,S) [%] 

 

……………………………………………………………………………… 

 



c. koszty zakupu [Kz] od (M) [%] 

 

   ……………………………………………………………………………… 

 

d.  zysk [Z] od (R+Kp(R),  S+ Kp(S) ) [%] 

 

……………………………………………………………………………… 

 

3. Oferujemy udzielenie gwarancji jakości oraz rękojmi za wady od dnia odbioru na okres*: 

 

▪ okres gwarancji i rękojmi dłuższy od minimalnego** o 12 miesięcy  

▪ okres gwarancji i rękojmi dłuższy od minimalnego** o 24 miesiące  

 *właściwe zaznaczyć 

      Długość gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

 

**Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy.  

 

4. Deklarujemy karę umowną za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia*: 

▪ 100 zł  

▪ 250 zł 

▪ 500 zł 

*właściwe zaznaczyć 

       Wysokość kary umownej stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

 

**Minimalna karę umowną za każdy dzień zwłoki wynosi 100 zł.  

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia  
i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte. 

6. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego 
przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

7. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym  
w SWZ. 

8. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do terminu podanego w SWZ. 

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, 
określonymi w Załączniku nr do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy 

się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na 
warunkach w nich określonych. 

10. Oświadczamy, że powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej 

wskazanych części zamówienia:  

 

Lp. Firma (nazwa) podwykonawcy 

dane teleadresowe 

(jeżeli jest znany) 

Część (zakres) zamówienia 

1.   

2.   

3.   

4.   

(wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) 

 

 



 

11. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.*** 

12. Oświadczam(y), że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:    

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Uzasadnienie można złożyć na osobnym podpisanym dokumencie. 

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w 

terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią 

tajemnice przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te 

zostaną uznane za jawne. 

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

1 ……………………………………………… 

2 ……………………………………………… 

3 ……………………………………………… 

4 ……………………………………………… 

5 ……………………………………………… 

 
 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

        

………………………………………… 

                      (podpis) 

Informacja dla Wykonawcy: 

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy  

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym i przekazany 

Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę 

podpisującą ofertę. 

***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 Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie). 

1) 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) 


