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Nazwa Wykonawcy (pieczątka)      Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest „Dostawa systemu ścian 
modułowych do poprawy warunków akustycznych sceny Opery Wrocławskiej” Znak : 
ZP/PN/09/2019 

 
działając w imieniu i na rzecz: 

Nazwa: ……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….. 
   
Siedziba: …………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Nr telefonu/faksu: …………………………………. 
 
Adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………… 
 
Numer NIP: …………………………………………………………………………………  
 
Numer  REGON: ………………………………………………………………………… 

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące 
wspólnie – Konsorcjum podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę) 

 

składamy niniejszą ofertę i do oferty załączamy komplet dokumentów i oświadczeń: 

• potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

• potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

1/ Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:  

………………………………..……………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 (Wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę - Konsorcjum) 

 

2/ Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotowego zamówienia publicznego na zasadach 
określonych w SIWZ, za cenę ofertową:  
 

……………………………... zł brutto (słownie złotych brutto:…………..).  

 

……………………………... zł netto (słownie złotych netto:……………..).  

 

Oświadczamy, że u dzielimy bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 

(wpisać termin nie krótszy niż wymagany przez Zamawiającego, który został określony na okres 

min 24 m-cy) …… miesięcy liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu 

zamówienia przez obydwie Strony (bez zastrzeżeń) lub protokołu usunięcia wad 
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3/ Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia. 

4/ Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz 

wszystkimi jej załącznikami i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz otrzymałem od zamawiającego 

niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 

5/ Oświadczam, że składana oferta jest zgodna z wymogami określonymi przez zamawiającego. 

6/ Oświadczam, iż  zapoznałem się z Projektem Umowy i zobowiązuje się, w przypadku wyboru 

mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7/ Oświadczam, iż uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

8/ Oświadczam, że zamówienie w całości wykonam siłami własnymi / wykonanie poniższych 

części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom (niepotrzebne skreślić) 

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

(Opis części zamówienia / Nazwy podwykonawców) 

9/ Zastrzeżenie w sprawie tajemnicy przedsiębiorstwa  (jeśli dotyczy). 

 

Zastrzegam jednocześnie, iż informacje zawarte w załączniku nr ……. do oferty, stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być udostępniane innym wykonawcom biorącym udział 

w postępowaniu. 

 

10/ Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/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 (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO” - wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i w oparciu o dane informacyjne 

zawarte w Rozdziale XXII SIWZ. 

11/  Do niniejszej oferty załączam: 

 

1) ………………………………..       

2) ..........……………………….... 

 

12/ Oferta zawiera ……………. ponumerowanych stron. 
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13/ Oświadczam/y/, że wybór naszej oferty nie będzie / będzie prowadzić do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego: 

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

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

……………………………………………………………………… 

(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku) 

 

Zgodnie z komentarzem do zmiany art. 91 ust. 3a ustawy obowiązek podatkowy u Zamawiającego powstaje 

jedynie w przypadku:  

-wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, 

- mechanizmu odwróconego obciążenia, w odniesieniu do wprowadzonych już, jak   i wprowadzonych 

przedmiotową nowelizacją1 zmian w ustawie o podatku VAT, 

 - importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez 

zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 

 

 

 

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

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

         (miejscowość, data,  
imię i nazwisko oraz czytelny  

podpis osoby /osób uprawnionych  
do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 

 

 

                                                 
1Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

605) 


