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ZAŁ�CZNIK NR 1 

piecz�tka firmowa Wykonawcy  

FORMULARZ OFERTOWY 

Gmina Miasta Gdyni 

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców: 

Nazwa (firma)/imi� nazwisko…………………………………………………………… 

Adres ………………………………………………………………………………………. 

Adres do korespondencji …………………………………………………………………. 

Nr telefonu/nr faksu ………………………………………………………………………… 

Nr NIP (przedsi�biorca).....................................    Nr PESEL (osoba fizyczna)……….................…  

e-mail: ……………………………………………………………………………………… 

Nawi�zuj�c do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o kwocie poni�ej 209.000 na opracowanie pi�ciu 

Programów Funkcjonalno – U�ytkowych dla inwestycji realizowanych w ramach programu „Rozwoju szkolnictwa 

zawodowego w Gdyni”, składamy nast�puj�c� Ofert� na wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia: 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cen�, ustalon� zgodnie z dyspozycjami specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia: 

…………..… zł brutto (słownie: …………………..………………….), w tym …………… netto + 23% VAT, 

2. Zobowi�zujemy si� do wykonania przedmiotu zamówienia do dnia: 

2.1. Zadanie 1:  

2.1.1. PFU – przekazanie cz��ci kosztorysowej: do dnia ……………… r. 

2.1.2. PFU - przekazanie cało�ci dokumentacji: do dnia ……………… r. 

2.2. Zadanie 2:  

2.2.1. PFU – przekazanie cz��ci kosztorysowej: do dnia ……………… r. 

2.2.2. PFU - przekazanie cało�ci dokumentacji: do dnia ……………… r. 

2.3. Zadanie 3:  

2.3.1. PFU – przekazanie cz��ci kosztorysowej: do dnia ……………… r. 

2.3.2. PFU - przekazanie cało�ci dokumentacji: do dnia ……………… r. 

2.4. Zadanie 4:  

2.4.1. PFU – przekazanie cz��ci kosztorysowej: do dnia ……………… r. 

2.4.2. PFU - przekazanie cało�ci dokumentacji: do dnia ……………… r. 

2.5. Zadanie 5:  

2.5.1. PFU – przekazanie cz��ci kosztorysowej: do dnia ……………… r. 

2.5.2. PFU - przekazanie cało�ci dokumentacji: do dnia ……………… r. 

3. Udzielamy gwarancji i r�kojmi na przedmiot zamówienia na okres do dnia skutecznego zawiadomienia organu 

nadzoru budowlanego o zako�czeniu robót budowlanych wykonanych na podstawie umowy „ zaprojektuj 
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i wybuduj ”, lecz nie dłu�ej ni� 36 miesi�cy od dnia podpisania ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego bez 

uwag. 

4. O�wiadczamy, �e wybór naszej oferty b�dzie/nie b�dzie* prowadził do powstania u Zamawiaj�cego obowi�zku 

podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29.01.2004 r. 

Prawo Zamówie� Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z pó�n. zm.). 

*niepotrzebne skre�li�

Je�eli powy�ej zaznaczono „b�dzie” nale�y równie� wskaza� nazw� (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

�wiadczenie b�dzie prowadzi� do powstania u Zamawiaj�cego obowi�zku podatkowego, oraz wskaza� ich warto��

bez kwoty podatku zgodnie z ustaw� z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 

r. nr 177, poz. 1054 z pó�n. zm.)  

  

a. ……………………………………………………………………………………………… 

b. ……………………………………………………………………………………………… 

c. ………………………………………………………………………………………………

5. O�wiadczamy, �e spełniam/y warunki udziału w post�powaniu okre�lone przez Zamawiaj�cego zgodne z art. 22 

ust 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówie� Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 

2164 z pó�n. zm.). 

6. O�wiadczamy, �e zapoznali�my si� ze specyfikacj� istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrze�e� oraz, �e zdobyli�my konieczne informacje do przygotowania Oferty. 

7. O�wiadczamy, �e uwa�amy si� za zwi�zanych Ofert� na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, czyli na 30 dni od terminu składania Ofert. 

8. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykona�:  

a. siłami własnymi * 

b. siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w nast�puj�cym zakresie:

……………………………………………………………………………………………..* 

c. siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców, na których zasoby powołujemy si� w ofercie, 

w nast�puj�cym zakresie (wskaza� zakres oraz nazw� podwykonawcy):  

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

……………………………………………………………………………………………..*

*niepotrzebne skre�li�

9. O�wiadczamy, �e osoby, które b�d� uczestniczy� w wykonywaniu zamówienia, posiadaj� wymagane przez 

Zamawiaj�cego uprawnienia.  

10. O�wiadczamy, �e zapoznali�my si� z projektem umowy, zał�czonym do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (Zał�cznik nr 8 ) i przyjmujemy go bez zastrze�e�. 

11. Zobowi�zujemy si�, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy  

w siedzibie Zamawiaj�cego w terminie przez niego wyznaczonym. 

12. Przyjmujemy termin płatno�ci w ci�gu 21 dni od daty zło�enia faktury. 

13. Upowa�niamy Zamawiaj�cego (b�d� uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich bada�

maj�cych na celu sprawdzenie za�wiadcze�, dokumentów i przedło�onych informacji oraz do wyja�nienia 

ka�dych aspektów naszej oferty. 
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14. O�wiadczamy, i� wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie s� prawdziwe (za składanie nieprawdziwych 

informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 Kodeksu Karnego). 

15. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zastosujemy si� do wymaga� zawartych w Rozporz�dzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

u�ytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.), w Rozporz�dzeniu ministra Infrastruktury w sprawie okre�lenia metod 

i podstaw sporz�dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych okre�lonych w programie funkcjonalno – u�ytkowym: 

(Dz.U.2004.130.1389)  oraz innymi przepisami prawa, jak równie� zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy 

i techniki. 

16. Zał�czniki - o�wiadczenia i dokumenty (wymieni�): 

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

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

 .................................., dnia ...................                                     ...................................................................................... 

(podpis i piecz�� imienna osoby/osób 

wła�ciwej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 


