
Formularz oferty – wzór

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

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

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

......................................................................................
(Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba  albo miejsce zamieszkania  
i dokładny adres wykonawc(ów)y)

(REGON) ................................

(NIP) ....................................

Dane teleadresowe do kontaktu

tel .......................................

fax ......................................

e-mail ..................................
Żłobek Publiczny
ul. Lotników 3 
44-196 Knurów

OFERTA WYKONAWCY

1. Nawiązując  do  ogłoszenia  Żłobka  Publicznego,  44-196  Knurów,  ul. Lotników  3, 
o przetargu  nieograniczonym  na  wykonanie  zamówienia  publicznego  pn.:  „Budowa 
żłobka”,  oferujemy wykonanie  przedmiotu  zamówienia  określonego  w rozdz.  II  SIWZ 
w cenie ofertowej: 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE SKŁADNIKÓW CENY OFERTOWEJ

Lp. Zakres rzeczowy Wartość netto
w zł

Roboty budowlane 

1) Roboty rozbiórkowe, ziemne

2) Roboty zabezpieczające

3) Roboty fundamentowe

4) Roboty murowe

5) Strop

6) Tynki i okładziny wewnętrzne

7) Tynki i okładziny zewnętrzne

8) Pokrycie dachu
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Lp. Zakres rzeczowy Wartość netto
w zł

9) Montaż stolarki aluminiowej i elementów 
metalowych

10) Roboty wykończeniowe

Roboty instalacyjne

11) Instalacja wentylacji

12) Instalacja elektryczna

13) Instalacja c. o.

14) Kotłownia + instalacja solarna + instalacja 
gazowa dla kotłowni i kuchni

15) Instalacja wod. - kan.

16) Instalacja monitoringu zewnętrznego 
i wewnętrznego

17) Instalacja alarmowa

18) Instalacja teletechniczna

Roboty zewnętrzne 

19) Pomieszczenia na odpadki

20) Ogrodzenie panelowe

21) Ciągi pieszo - jezdne

22) Tereny zielone

23) Przyłącze wodociągowe

24) Przyłącze gazowe

25) Przyłącze kanalizacji sanitarnej

26) Przyłącze kanalizacji deszczowej

27) Wycinka drzew

Wyposażenie pomieszczeń żłobka

28) Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń 
żłobka 

29) Grafika artystyczna pomieszczeń
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Lp. Zakres rzeczowy Wartość netto
w zł

Pozostałe usługi niezbędne do wykonania 
zamówienia

30) Organizacja ruchu na czas budowy

31) Kompleksowa obsługa geodezyjna 

32) Obsługa geologiczna

33) Usługi towarzyszące

A Razem netto

B Podatek VAT (23%) od A

C Ogółem brutto (A + B)

2. Cena ofertowa została obliczona w oparciu o następujące składniki cenotwórcze:
1) Stawka robocizny R =................................................zł
2) Koszty pośrednie (liczone od R+S) Kp =...................%
3) Zysk (liczony od R+S+Kp) Z =...................................%
4) Koszty zakupu (liczne od M) Kz = .............................%

3. Oferujemy okres gwarancji: …................ lat.
Uwaga:
W ofercie należy podać całkowitą liczbę lat. 
Zgodnie z zapisami rozdz. XIII ust. 1 pkt 3.2 SIWZ:
1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot postępowania objęty był minimum 5 letnim okresem gwarancji i jest 

to okres gwarancji minimalny niezbędny do oceny przez Zamawiającego, że oferta jest zgodna z SIWZ. 
2. Zaproponowanie  okresu  gwarancji  dłuższego  niż  wymagany  będzie  skutkować  przyznaniem  dwóch 

punktów za każdy dodatkowy rok gwarancji. 
3. W niniejszym kryterium Wykonawca proponując 10-cio letni okres gwarancji może uzyskać maksymalną 

liczbę 10 punktów. 
4. Oferty przedstawiające dłuższy niż 10-cio letni okres gwarancji otrzymają 10 punktów.
5. W przypadku nie podania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji, Zamawiający do 

obliczeń przyjmie,  że Wykonawca zaproponował okres minimalny jakiego żąda Zamawiający,  tj.  5 lat i 
przyzna danej ofercie 0 punktów. 

4. Zamówienie wykonam(y) w terminie określonym przez zamawiającego w SIWZ.

5. Wykaz  części  zamówienia,  które  zamierzam(y)  powierzyć  do  realizacji  przez 
podwykonawców*:
...............................................................................................................................................

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

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

…...........................................................................................................................................
*wykonawca wskazuje części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Jeżeli  wykonawca  
nie zamierza powierzyć żadnej  części  zamówienia podwykonawcy wtedy wpisuje wyrażenie „nie dotyczy”  lub inne  
o podobnym  znaczeniu.  Jeżeli  natomiast  wykonawca  nic  nie  wpisze,  zamawiający  przyjmie,  że  całość  zadania  
wykonawca zamierza zrealizować bez udziału podwykonawców. 
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6. Nazwy  (firmy)  podwykonawców,  na zasoby których  powołuj(emy)ę  się  na zasadach 
określonych w art.  26 ust.  2 b pzp,  w celu wykazania  spełnienia  warunków udziału  
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp*:
...............................................................................................................................................

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

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

…...........................................................................................................................................
*jeżeli  wykonawca nie powołuje się na zasoby podwykonawców, na zasadach określonych w art. 26 ust.  2 b pzp,  
w celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  wpisuje  wyrażenie  „nie  dotyczy”  lub  inne  
o podobnym  znaczeniu.  Jeżeli  natomiast  wykonawca  nic  nie  wpisze,  zamawiający  przyjmie,  że  wykonawca  nie  
powołuje się na zasoby podwykonawcy na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b pzp, chyba, że fakt ten wynikać  
będzie z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

7. Oświadczam(y), że oferowany przez(e) nas(mnie) przedmiot zamówienia jest zgodny 
z Opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w rozdz. II SIWZ.

8. Oświadczam(y),  że  zapoznałem(liśmy)  się  z  warunkami  postępowania  i  warunkami 
umowy i że przyjmuje(my) je bez zastrzeżeń.

9. Oświadczam(y),  że  uważam(y)  się  za  związanego(ych)  złożoną  ofertą  do  terminu 
ważności  oferty  wskazanego  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 
i zobowiązuję(emy) się do podpisania umowy, o ile moja(nasza) oferta zostanie uznana 
za najtańszą.

10. Do oferty załączam(y): 

Lp. Nazwa oświadczenia, dokumentu Ilość 
załączników

Oznaczenie 
załącznika 

(zał. 
nr ........)

1 2 3 4
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu   

2.

wykaz robót  budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat 
przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem 
ich  rodzaju  i  wartości,  daty  i  miejsca  wykonania  oraz 
z załączeniem  dowodów  dotyczących  najważniejszych  robót, 
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty  
oraz  wskazujących,  czy  zostały  wykonane  zgodnie  z  zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

4.
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia,  posiadają  wymagane  uprawnienia,  jeżeli  ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

5.

informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-
kredytowej  potwierdzającą  wysokość  posiadanych  środków 
finansowych  lub  zdolność  kredytową  wykonawcy,  wystawioną  nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia,

6. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

7.
aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert.

8.
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert.

9. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  - 
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Lp. Nazwa oświadczenia, dokumentu Ilość 
załączników

Oznaczenie 
załącznika 

(zał. 
nr ........)

wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu 
składania ofert.

10.

listę  podmiotów  należących  do  tej  samej  grupy  kapitałowej 
w rozumieniu  ustawy  z dnia  16  lutego  2007r.  o  ochronie 
konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że wykonawca 
nie należy do grupy kapitałowej

11.

pisemne  zobowiązanie  lub  inny  dokument  pochodzący  od 
podmiotu trzeciego, za pomocą którego wykonawca zobowiązany 
jest udowodnić,  iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji  zamówienia  -  jeżeli  wykonawca  polegać  będzie  na 
zasobach tego podmiotu (zgodnie z rozdz. VI ust. 4 i 5 SIWZ)

12.
dokumenty, o których mowa w rozdz. VI pkt 10 i 11 SIWZ, składane 
przez  Wykonawcę  mającego  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

13. pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne)

14. kopię dokumentu wniesionego / złożonego wadium (zalecana)

15.

ew.  zastrzeżone informacje stanowiące  tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  - 
wydzielone w ofercie w pakiet do wglądu tylko dla zamawiającego 
wraz z dokumentami składanymi w celu wykazania, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z rozdz. XI 
ust. 4 SIWZ)

16. dodatkowe informacje i dokumenty wg uznania wykonawcy

1. W przypadku braku konieczności przedłożenia oświadczenia, dokumentu, w kolumnach 3 i 4 należy wpisać  
„kreskę” lub słowa „nie dotyczy”

2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 pzp, polega na zasobach  
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji  
części  zamówienia  (podwykonawstwo),  zamawiający  żąda od wykonawcy przedstawienia  w odniesieniu do 
tych podmiotów dokumentów wskazanych w rozdz. VI pkt 2 SIWZ, wymienionych w poz. 6-9 tabeli. 
Powyższy  wymóg  dotyczy  przedłożenia  ww.  dokumentów  od  wszystkich  podmiotów  na  zasobach  
których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp. Udział w realizacji części  
zamówienia należy rozumieć szeroko, jako każdą z możliwych, dozwolonych prawem form tego  
udziału.

3. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty  
należy  załączyć  dokumenty  wymienione w poz.  6-9  i  10  tabeli  od  każdego  z wykonawców.  W przypadku  
złożenia oferty przez Spółkę Cywilną składane dokumenty z Urzędu Skarbowego oraz ZUS powinny dotyczyć  
zarówno Spółki Cywilnej jak również poszczególnych jej wspólników.

.............................................................................
(podpis, pieczątka wykonawcy(pełnomocnika)
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