
Przetarg nieograniczony nr 26/16/2020 
 

27

  
 

………...…………….…………… 

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 26/16/2020 na dostawę agregatu wody 

lodowej wraz z montażem, uruchomieniem i robotami poinstalacyjnymi zgłaszamy nasz udział: 

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

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

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

adres korespondencyjny: ………………………………...……………………..………………….. 

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

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

i składamy niniejszą ofertę. 
 

1. Oferujemy realizację zamówienia – sprzedaż, dostarczenie, montaż i uruchomienie agregatu 

wody lodowej oraz wykonanie robót poinstalacyjnych w budynkach Wydziału Zarządzania 

Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie, zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (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 całościowym wykonaniem zamówienia, w tym w 

szczególności cenę agregatu oraz koszty wszystkich prac, materiałów, urządzeń, świadczeń 
gwarancyjnych, transportu i utylizacji odpadów. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak 

rozpoznania przedmiotu zamówienia nie będzie podstawą do żądania podwyższenia 

zaoferowanej ceny. 

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ

 

……………………………… 
podpis/y 
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3. Oferowany przez nas termin wykonania zamówienia wynosi .............. dni od daty zawarcia 

umowy. 

4. W ramach ceny oferty udzielimy Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres …….... 

miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu końcowego odbioru przedmiotu 

zamówienia przez Zamawiającego. Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje również 
konserwacje, przeglądy i materiały eksploatacyjne. 

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

prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Oświadczamy, że oferowany agregat jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2020. 

7. Oświadczamy, że do realizacji zamówienia zastosujemy wyłącznie wyroby, materiały i 

urządzenia w I gatunku, posiadające aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w 

Polsce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

8. Oświadczam, że wypełniłem 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 postępowaniu2. 

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 podwykonawcy3 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 (wraz z 

załącznikami) i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje 

konieczne do przygotowania oferty.  

 

 

 

 

                                                           
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) 
2 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) 
3 Zalecane jest podanie również adresów i numerów telefonów podwykonawców  

 

……………………………… 
podpis/y 
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11. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do: 

− wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego jej wykonania w 

wysokości 5 % 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 wadium (w przypadku 

wniesienia wadium w pieniądzu): 

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

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

1) Specyfikacja techniczna oferowanego agregatu  TAK  NIE 

2) Oświadczenie dot. spełniania warunków   TAK  NIE 

3) Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia   TAK  NIE 

4) Dokument określający zasady reprezentacji   TAK  NIE 

5) Dowód wniesienia wadium     TAK  NIE 

6) Inne (należy wymienić poniżej):     TAK  NIE 

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

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

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

 

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

Miejscowość, 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 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

………...………………… 
pieczęć firmowa Wykonawcy   

Zamawiający: 

Uniwersytet Warszawski 

Wydział Zarządzania 

ul. Szturmowa 1/3 

02-678 Warszawa 

Wykonawca: 

………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres,  

w zależności od podmiotu:  

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 

do reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przetarg nieograniczony nr 

26/16/2020 na dostawę agregatu wody lodowej wraz z montażem, uruchomieniem i robotami 

poinstalacyjnymi”, prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania, oświadczam, 

co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 

IV.2.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego nr 26/16/2020, 

zgodnie z którym Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli: 

1) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy z 

montażem urządzeń klimatyzacyjnych każda na kwotę minimum 500.000,00 PLN (pięćset 

tysięcy złotych) brutto, 

  

……………………………… 
podpis/y 
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2) dysponuje i skieruje do wykonania zamówienia zespół osób zdolnych do realizacji 

zamówienia, w którym co najmniej jedna osoba posiada uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia uznane na zasadach określonych we 

właściwych przepisach. 

 

 

……………………………………………  ……………………………… 
 miejscowość, data               podpis/y 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w pkt IV.2.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu 

nieograniczonego nr 26/16/2020, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

…………………………………………………………………………….……………………………, 

w następującym zakresie:  

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

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)  

 

 

……………………………………………  ……………………………… 
 miejscowość, data               podpis/y 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

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

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

……………………………………………  ……………………………… 
 miejscowość, data               podpis/y 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
………...………………… 
pieczęć firmowa Wykonawcy   

Zamawiający: 

Uniwersytet Warszawski 

Wydział Zarządzania 

ul. Szturmowa 1/3 

02-678 Warszawa 

Wykonawca: 

………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres,  

w zależności od podmiotu:  

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 

do reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przetarg nieograniczony nr 

26/16/2020 na dostawę agregatu wody lodowej wraz z montażem, uruchomieniem i robotami 

poinstalacyjnymi”, prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania, oświadczam, 

co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 

ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i  

pkt 8 ustawy Pzp. 

 

 

……………………………………………  ……………………………… 
 miejscowość, data               podpis/y 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. ……… ust. ………  pkt ……… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

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

 

 

……………………………………………  ……………………………… 
 miejscowość, data               podpis/y 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.:  

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

………………………………………………………………………………………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

……………………………………………  ……………………………… 
 miejscowość, data               podpis/y 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

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

………………………………………………………………………………………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

……………………………………………  ……………………………… 
 miejscowość, data               podpis/y 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

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

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

……………………………………………  ……………………………… 
 miejscowość, data               podpis/y 

 


