
Rozdział II - Formularz oferty wraz z załącznikami 

 

FORMULARZ OFERTY 

 
DANE WYKONAWCY 

 

Nazwa (Firma) Wykonawcy  

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

Adres siedziby 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres  Wykonawcy,  na  który  przesyłać  ewentualną  korespondencję   

(uzupełnić  dane  jeśli  inne  niż powyżej): 

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

NIP………………………………………………………..,REGON………………………………………….. 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:...................................................... 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ……..…………………………………….…………… 

Tel. - ......................................................................................; fax - ...................................................................  

E-mail: ................................................................................................................................................................ 

Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy¹:………………………………………………………..........................  

(wpisać: mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo – w przypadku konsorcjum należy wskazać kategorię 

dla każdego konsorcjanta…………………………………………………………………………….………….) 

 

1. Oferujemy opracowanie Dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem 

nadzoru autorskiego dla: 
 

*Dla części I – Inwestycji p.n. „Modernizacja systemu wentylacji kuchni i jadalni oraz 

wykonanie wentylacji dla magazynu chłodni wraz z montażem klimatyzacji i urządzeń 

chłodniczych w obiekcie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w 

Świnoujściu przy ul. M. Konopnickiej 17,  który użytkuje Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS 

„Sasanka”  
Wynagrodzenie całkowite za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym i nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy i wynosi:  

 

Cena netto 

w pln 
VAT w % 

Cena brutto  

w pln 

a b c = a +(a*b) 

                   %  

(Słownie: …………………………………………………………..….    /100 złotych brutto) 
 

 

*Dla części II – Inwestycji „Remont istniejącego systemu oświetlenia zewnętrznego oraz 

wewnętrznego w pokojach, łazienkach oraz ciągach komunikacyjnych w obiekcie Funduszu 

Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Świnoujściu  przy ul. M. Konopnickiej 17,  

który użytkuje  Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka” 
Wynagrodzenie całkowite za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym i nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy i wynosi:  

 

Cena netto 

w pln 
VAT w % 

Cena brutto  

w pln 

a b c = a +(a*b) 

                   %  



(Słownie: …………………………………………………………..….    /100 złotych brutto) 
 

 

*Dla części III – Inwestycji p.n. „Dostawa, wymiana, montaż i podłączenie wanny jacuzzi 

do istniejących instalacji w obiekcie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników 

w Świnoujściu  przy ul. M. Konopnickiej 17, który użytkuje Centrum Rehabilitacji Rolników 

KRUS „Sasanka” 
Wynagrodzenie całkowite za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym i nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy i wynosi:  

 

Cena netto 

w pln 
VAT w % 

Cena brutto  

w pln 

a b c = a +(a*b) 

                   %  

(Słownie: …………………………………………………………..….    /100 złotych brutto) 
 

 

*Dla części IV – Inwestycji p.n. „Dostawa, wymiana i montaż drzwi basenowych w 

pomieszczeniach szatni i pryszniców w obiekcie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia 

Społecznego Rolników w Świnoujściu  przy ul. M. Konopnickiej 17, który użytkuje Centrum 

Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka” 
Wynagrodzenie całkowite za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym i nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy i wynosi:  

 

Cena netto 

w pln 
VAT w % 

Cena brutto  

w pln 

a b c = a +(a*b) 

                   %  

(Słownie: …………………………………………………………..….    /100 złotych brutto) 
 

 

*Dla części V –Inwestycji p.n. ,, Przebudowa dachu mansardowego, stropodachu, ,,dachu 

zielonego’’, docieplenie elewacji wraz z wykonaniem oświetlenia/iluminacji budynku, remont 

tarasu,  schodów zewnętrznych i  łazienek – w obiekcie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia 

Społecznego Rolników w Kołobrzegu  przy ul. C.K. Norwida 3, który użytkuje Centrum 

Rehabilitacji Rolników KRUS „Niwa’’’ 
Wynagrodzenie całkowite za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym i nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy i wynosi:  

 

Cena netto 

w pln 
VAT w % 

Cena brutto  

w pln 

a b c = a +(a*b) 

                   %  

(Słownie: …………………………………………………………..….    /100 złotych brutto) 
 

Wynagrodzenie ryczałtowe określone powyżej zawiera wszelkie elementy cenotwórcze 

określone w IPU. 

 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oświadczamy, że 

2. Posiadamy ważną, opłaconą polisę OC: 



 * dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – aktualna polisa OC 

Inżynierów Budownictwa zawarta przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa na rzecz 

Członków PIIB wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie nr 

…………………….. wystawiona przez …………………, 

 * dla podmiotu posiadającego osobowość prawną - aktualne obowiązkowe ubezpieczenie 

OC związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

na sumę gwarancyjną ……………..……zł (nie mniejszą niż 200 000,00 zł oddzielnie dla 

każdego ubezpieczonego projektanta) i zobowiązujemy się na wezwanie Zamawiającego złożyć 

jej kopię/odpowiedni dokument potwierdzający jej zawarcie i opłacenie. 

 

3. Zrealizowaliśmy/realizujemy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 

(min. po 2 usługi dla każdego z części): 

Dla Części I 

……usługi (rozumiane jako odrębne umowy) polegające na:  

a) wykonaniu dokumentacji projektowych dla budynków użyteczności publicznej lub 

mieszkalnych: 

 *dla Części I – prace projektowe związane z modernizacją, remontem lub budową 

systemu wentylacji mechanicznej, przy czym wartość każdej z robót wg. kosztorysu 

była nie mniejsza niż 200 000,00 zł brutto, 

b)  pełnieniu nadzoru autorskiego, 

oraz udokumentujemy, że powyższe usługi zostały wykonane należycie, w szczególności 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

 

Dla Części II 

……usługi (rozumiane jako odrębne umowy) polegające na:  

a) wykonaniu dokumentacji projektowych dla budynków użyteczności publicznej lub 

mieszkalnych: 

 *dla Części II – prace projektowe związane z modernizacją, remontem bądź 

tworzeniem oświetlenia zewnętrznego lub wewnętrznego, przy czym wartość każdej  

z robót wg. kosztorysu była nie mniejsza niż 70  000,00 zł brutto, 

b)  pełnieniu nadzoru autorskiego, 

oraz udokumentujemy, że powyższe usługi zostały wykonane należycie, w szczególności 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

 

Dla Części III 

……usługi (rozumiane jako odrębne umowy) polegające na:  

a) wykonaniu dokumentacji projektowych*: 

 * dla Części III – prace projektowe w zakresie budowy, modernizacji, remontu lub 

instalacji urządzeń basenowych, przy czym wartość każdej z robót wg. kosztorysu 

była nie mniejsza niż 40 000,00 zł brutto, 

b) pełnieniu nadzoru autorskiego, 

oraz udokumentujemy, że powyższe usługi zostały wykonane należycie, w szczególności 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

 

Dla Części IV 

……usługi (rozumiane jako odrębne umowy) polegające na:  

a) wykonaniu dokumentacji projektowych dla budynków użyteczności publicznej lub 

mieszkalnych: 

 * dla Części IV – prace projektowe w zakresie ogólnobudowlanym, przy czym 

wartość każdej z robót wg. kosztorysu była nie mniejsza niż 40 000,00 zł brutto, 



b)  pełnieniu nadzoru autorskiego, 

oraz udokumentujemy, że powyższe usługi zostały wykonane należycie, w szczególności 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

 

Dla Części V 

……usługi (rozumiane jako odrębne umowy) polegające na:  

a) wykonaniu dokumentacji projektowych dla budynków użyteczności publicznej lub 

mieszkalnych: 

 * dla Części V - robót budowlanych obejmujących budowę lub rozbudowę lub 

przebudowę lub nadbudowę lub remont budynku, przy czym wartość każdej z robót 

wg. kosztorysu była nie mniejsza niż 3 000 000,00 zł brutto, 

b)  pełnieniu nadzoru autorskiego, 

oraz udokumentujemy, że powyższe usługi zostały wykonane należycie, w szczególności 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

 

4. Zapewniamy, że do realizacji usługi skierujemy osoby wskazane w załączonym do Oferty -

Formularzu uzupełniającym, spełniające wymagania postawione w SIWZ - na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert tj. projektantów 

niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia: 

*Dla Części I - w specjalności ……………………………………………………………, 

*Dla Części II - w specjalności ……………………………………………………………, 

*Dla Części III - w specjalności ………………………………………………..…………, 

*Dla Części IV - w specjalności ………………………………………………..…………, 

*Dla Części V - w specjalności ……………………………………………………………, 

a w przypadku ujawnienia - w trakcie realizacji zamówienia - okoliczności, które wymagają 

wiedzy z innych specjalności zapewnimy udział projektantów tych specjalności. 

 

„Do realizacji funkcji koordynatora skieruje osobę posiadającą doświadczenie – projektanta 

koordynatora w zrealizowaniu po *……………………. usług (po min. 2 usługi) 

zaprojektowania i nadzoru autorskiego dla budynków użyteczności publicznej lub 

mieszkalnych - odpowiednio dla części ………………*”  

*Wpisać odpowiednio 

 

5. Termin realizacji - przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminach oraz Etapach podanych  

w SIWZ oraz IPU– odpowiednich dla poszczególnych części. 

Etap I  

*Dla Części I, II, III, IV – maksymalnie do 40 dni od zawarcia umowy. 

*Dla Części V – maksymalnie do 90 dni od zawarcia umowy. 

Etap II dla każdej Części - uzyskanie odpowiednio - ostatecznych pozwoleń na budowę lub 

zaświadczeń o niewniesieniu sprzeciwu wobec wykonania robót budowlanych 

Etap III dla każdej Części - pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji  

w terminie odpowiednim dla każdej części zgodnie z terminem realizacji danej Inwestycji 

„Etap I obejmujący: 

 Wykonanie dokumentacji w terminie: 

*Dla Części I, II, III, IV – maksymalnie do 40 dni od zawarcia umowy. 

*Dla Części V – maksymalnie do 90 dni od zawarcia umowy. 

 Uzyskanie odpowiednio dla każdej Części - ostatecznych pozwoleń na budowę lub 

zaświadczeń o niewniesieniu sprzeciwu wobec wykonania robót budowlanych 

Etap II dla każdej Części - pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji Inwestycji 

w terminie odpowiednim dla każdej części zgodnie z terminem realizacji danej Inwestycji.” 



6. Okres gwarancji jakości wynosi ………. miesięcy (min. 24 mies.) od dnia odebrania/przyjęcia 

dokumentacji przez Zamawiającego 

7. Zamówienie zrealizujemy samodzielnie*/ powierzymy podwykonawcy/com* : 

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

(podać zakres zamówienia powierzonego podwykonawcy)                                  

………………………………………………..  

(podać nazwę i adres Podwykonawcy -  jeżeli jest znany wykonawcy w momencie składania ofert)   

 

8. Jednocześnie Oświadczamy, że: 

1) Zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty, a oferowany przez nas 

przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ,  

w tym wyjaśnieniach i zmianach SIWZ*. 

2) Nie wnosimy zastrzeżeń i zobowiązujemy się do stosowania określonych warunków oraz  

w przypadku wyboru naszej oferty - do zawarcia umowy zgodnej ze złożoną ofertą oraz 

postanowieniami SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

3) W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

4) Akceptujemy warunki płatności określone w Istotnych Postanowieniach Umowy, w tym  

z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. „split payment” . 

5) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

6) Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny 

całkowitej brutto podanej w ofercie – odrębnie dla każdej zaoferowanej części. 

7) Oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie w oświadczeniach i dokumentach są 

aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd. 

8) Oświadczamy, że w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 

art. 14 RODO²: 

a) wypełniono 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. * 

b) nie przekazujmy danych osobowych innych niż bezpośrednio dotyczących firmy lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 

RODO. 

9) Informacje o oświadczeniach lub dokumentach ogólnodostępnych możliwych do pobrania przez 

zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie rodzaju dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia:   

a) Nazwa dokumentu/oświadczenia³ …………………………………………………………..…  

Adres strony internetowej: ………………………………………………………………….…..…. 

b) Nazwa dokumentu/oświadczenia³ ……………………………………………………….….…  

Adres strony internetowej: …………………………………………………………………..…..… 

c) Nazwa dokumentu/oświadczenia³……………………………………………………………….  

Adres strony internetowej: ………………………………………………………………………… 

10) Do niniejszej oferty załączamy:   

1) Oświadczenie dot. spełniania warunków i braku podstaw do wykluczenia, 

2) ……………………………  

3) ............................................ 

 

 

......................................... , dnia ..........................           ……...……………………………………… 

    (Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy  

w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie )        

 

Przypisy: 



¹ Zgodnie z zaleceniem  Komisji Europejskiej z dnia 6.05.2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw, małych 

i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36):  

mikroprzedsiębiorstwo – to  przedsiębiorstwo zatrudniające mniej  niż 10 osób i którego roczny obrót lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln. EUR; 

małe  przedsiębiorstwo – to  przedsiębiorstwo zatrudniające mniej  niż 50 osób i którego roczny obrót lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln. EUR; 

średnie przedsiębiorstwa – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 

przedsiębiorstwami i  które zatrudniają mniej niż 250 osób i  których roczny obrót nie przekracza  50 mln. 

EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln. EUR. 

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo wykonawcy nie zalicza się do żadnej z powyższych kategorii należy 

wpisać „duże”. 

² 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). 

³ niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


