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………...…………….…………… 

pieczęć firmowa Wykonawcy/-ów   

 
 

OFERTA 

dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 

 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 1/3 
 

  

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 26/12/2019 na wykonanie 

przebudowy nawodnionej instalacji ppoż. w budynkach Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 

Warszawskiego zgłaszamy nasz udział: 

nazwa pełna Wykonawcy/-ów: ….......................................................................................................  

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

adres siedziby: ……………………………………………………………………………………….. 

adres korespondencyjny1: ………………………………...……………………..………………….. 

adres e-mail: …..................................................................................................................................... 

NIP: …………….……..……………….……… REGON: …………….……….…………….…….. 

i składamy niniejszą ofertę. 
 

1. Oferujemy realizację zamówienia – wykonanie przebudowy nawodnionej instalacji 

przeciwpożarowej w budynkach A, B, C Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 

przy ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie, zgodnie z Dokumentacją Techniczną udostępnioną przez 

Zamawiającego, stanowiącą załącznik do SIWZ, za cenę brutto: 

................................................................. zł 

słownie: ............................................................................................................................................... 

w tym:  

− kwota netto: ...................................................... zł 

słownie: ..........................................................................................................................................., 

− podatek VAT .......... %, tj. ...................................................... zł 

słownie: .......................................................................................................................................... . 

2. Oświadczamy, że powyższa cena jest ostateczną ceną ryczałtową, uwzględniającą wszelkie 

koszty związane z prawidłowym i kompleksowym wykonaniem zamówienia, w tym w 

szczególności koszt robocizny oraz wszystkich niezbędnych materiałów. Żadne 

niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie będzie podstawą 
do żądania podwyższenia zaoferowanej ceny. 

                                                           
1 Jeżeli jest inny niż adres siedziby 

Załącznik nr 1 do SIWZ
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3. Oferowany przez nas termin wykonania zamówienia wynosi .............. dni od daty 

protokolarnego przekazania terenu robót przez Zamawiającego. 

4. Oferowany przez nas okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi 

…….... miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu końcowego odbioru robót przez 

Zamawiającego. 

5. Przyjmujemy termin płatności wynoszący 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Oświadczamy, że najpóźniej w dniu protokolarnego przekazania terenu robót przez 

Zamawiającego zostaną zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub/i 

podwykonawcę wszystkie osoby wykonujące następujące czynności przy realizacji niniejszego 

zamówienia: prace instalacyjne i ogólnobudowlane (w tym: murarskie, malarskie, 

wykończeniowe) określone w Dokumentacji Technicznej stanowiącej Załącznik do SIWZ. 

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu3. 

8. Oświadczamy, że do realizacji zamówienia zastosujemy wyłącznie materiały posiadające aktualne 

dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, obowiązujące na terytorium RP. 

9. Oświadczamy, że (odpowiednie zaznaczyć):  

   Wykonamy całe zamówienie siłami własnymi. 

   Następujące części zamówienia powierzymy następującym podwykonawcom: 

L.p. Opis części zamówienia, które 

Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom 

Firma podwykonawcy4 Wartość (w PLN)  

lub procentowa część 
zamówienia, jaka zostanie 

powierzona podwykonawcy 
    

    

    

(w przypadku korzystania z podwykonawców należy wypełnić powyższą tabelę) 

W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą 

odpowiedzialność za działanie lub zaniechania wszystkich podwykonawców. 

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym z 

Dokumentacją Techniczną) i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie 

informacje konieczne do przygotowania oferty.  

 

                                                           
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 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) 
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11. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do: 

− wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego jej wykonania w 

wysokości 10 % ceny oferty (brutto), 

− zawarcia umowy na warunkach przedstawionych we wzorze zamieszczonym SIWZ, w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

12. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni – bieg terminu rozpoczyna się 
wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. 

13. Oświadczamy, że Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem (odpowiednie zaznaczyć): 

      TAK      NIE 

14. Podajemy numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium5: 

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

15. W załączeniu składamy następujące dokumenty (odpowiednie zaznaczyć): 

1) Oświadczenie dot. spełniania warunków   TAK  NIE 

2) Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia   TAK  NIE 

3) Dokument określający zasady reprezentacji   TAK  NIE 

4) Dowód wniesienia wadium     TAK  NIE 

5) Inne (należy wymienić poniżej):     TAK  NIE 

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

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

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

 

Niniejszą ofertę składamy na ............ kolejno ponumerowanych i parafowanych stronach. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
4 Zalecane jest podanie również adresów i numerów telefonów podwykonawców  
5 Dotyczy wadium wniesionego w pieniądzu 

Miejscowość i data:  

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/-ów 

Podpis osoby uprawnionej do składania  

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/-ów 

  

  


