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MCE/261/2/2020/DW   

 
Załącznik nr … 

Formularz oferty 

  

.........................., dnia ..................... 
.............................................................................. 
….......................................................................... 
….......................................................................... 
(nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba  
i dokładny adres wykonawcy(ów) 

 

NIP …......................... REGON …......................... 
 
Dane teleadresowe do kontaktu: 
 

tel....................................fax.................................. 
 

e-mail..................................................................... 
 
reprezentowany przez: 
…........................................................................... 
…........................................................................... 
na podstawie: 
….......................................................................... 
(wskazać podstawę do reprezentacji, np. KRS, 
CEIDG, pełnomocnictwo) 

 
Miejskie Centrum Edukacji 
w Knurowie  
al. Lipowa 12 
44-196 Knurów 

 

I. Nawiązując do ogłoszenia Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie o przetargu 

nieograniczonym w sprawie zamówienia publicznego pn.: „Kolorowe przedszkole 

– dziecko w swoim żywiole!”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia 

określonego w rozdz. II SIWZ w części*:  

1. Część I - Zakup i dostawa urządzeń i wyposażenia do kuchni i jadalni. 

 

Cena zestawu wskazanego w załączniku 5.1. do SIWZ wraz z podatkiem VAT wynosi 
.……….....................…….. zł (brutto) (słownie..............................................................) 

 

Cena zestawu wskazanego w załączniku 5.2. do SIWZ wraz z podatkiem VAT wynosi 
.……….....................…….. zł (brutto) (słownie..............................................................) 

 

RAZEM CENA CZĘŚĆ I (5.1. + 5.2.) wraz z podatkiem VAT wynosi .……..........……….. zł 
(brutto) (słownie: …......................................................................................) 
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Termin wykonania zamówienia obejmującego część I -  …………………………dni od 
dnia podpisania umowy. 
 

2. Część II - Zakup i dostawa wyposażenia sal. 

 

Cena zestawu wskazanego w załączniku 5.3. do SIWZ wraz z podatkiem VAT wynosi 
.……….....................…….. zł (brutto) (słownie..............................................................) 

 

Termin wykonania zamówienia obejmującego część II ..……….………………dni od dnia 
podpisania umowy. 

* wypełnić dane dot. części I lub części II lub części I i II (w zależności na którą część składana jest oferta) 

Kryterium to winno być wyrażone w dniach. W przypadku zadeklarowania terminu krótszego niż 5 dni od podpisania 

umowy, oferta będzie oceniana, jakby wykonawca zadeklarował 5 dni. Z kolei maksymalny możliwy  termin zakończenia 

dostaw zamawiający ustala na 10 dni od podpisania umowy. Zadeklarowanie terminu powyżej 10 dni będzie skutkować 

odrzuceniem oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 pzp. Brak wskazania w ofercie terminu zakończenia 

dostaw będzie równoznaczne z zaoferowaniem maksymalnego terminu 10 dni. W związku z tym, iż termin zakończenia 

dostaw jest kryterium, za które wykonawca otrzymać może dodatkowe punkty, zadeklarowany termin 

zakończenia tych dostaw będzie wpisany do umowy, a jego przekroczenie będzie skutkowało narażeniem 

wykonawcy na zapłatę kary umownej. 

II. Podwykonawcom:  

a) powierz(ymy)ę następujące części niniejszego zamówienia** 

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

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

b) nie powierz(ymy)ę żadnej części niniejszego zmówienia**. 

**  niepotrzebne skreślić 

 

III. Oświadczam(y), że: 

 oferowany przez(e) nas(mnie) przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu 
zamówienia wskazanym w SIWZ; 

 zapoznałem(liśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy 
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;  

 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 najkorzystniejszą; 

 w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

 wszystkie podane informacje są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z 
pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 
informacji. 

 

IV. Do oferty dołączam(y):   

Lp. Nazwa załącznika 
ilość 

załączników 

oznaczenie 
załącznika   

(zał. nr ….....) 
1 2 3 4 

  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu,    

  

  Załącznik do oferty składający się z:   

 
Zestawienia cenowego –  część I (zał. nr 5.1. i 5.2.)   

Zestawienia cenowego – część II (zał. nr 5.3.)   
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W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty 
należy załączyć dokument wymieniony w poz. 1 tabeli od każdego z wykonawców. 

 

Inne dokumenty i informacje niewymienione wyżej, załączone do oferty: 
1. ................................................................................................................................................... 

2. ..................................................................................................................................................... 

V. Informacja o tym, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, o którym mowa w art. 91 ust. 3a pzp: 

1. Informuję, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.1)  

2. Informuję, że wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 2). Powyższy obowiązek 
podatkowy będzie dotyczył ...................................................... 3)  objętych przedmiotem 
zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku VAT) będzie wynosiła 
........................................................4) złotych. 

 
Jednocześnie stwierdzam, iż świadom jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń. 
 
1) W przypadku wyboru opcji 1, skreślić opcję 2 
2) W przypadku wyboru opcji 2, skreślić opcję 1 
3) Wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 
4)Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towarów i usług podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, 
wymienionych wcześniej. 

Podstawa prawna: Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy pzp, jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby 
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór 
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. Wymóg złożenia informacji o tym, czy wybór prowadzić będzie do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, odnosi się wyłącznie do sytuacji, w której Wykonawca składa ofertę, 
której wybór prowadziłby do powstania takiego obowiązku u Zamawiającego. 

Ponadto zobowiązuję/my się do przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp, 
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp, co podmioty, które złożyły odrębne oferty, 
wraz z ewentualnymi dowodami, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia**.  

**W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy dokument 
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia.  

VI. Oświadczam, iż prowadzę działalność gospodarczą, jako ***: 

mikroprzedsiębiorstwo  
małe przedsiębiorstwo               
średnie przedsiębiorstwo                       
 
***

właściwe zaznaczyć znakiem X 

W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższą 

informację składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

…………………………..      ………………………. 

             (miejsce, data)                                                    (podpis osoby/podpis osób  uprawnionych/upoważnionych) 

                                                                                                                                    do reprezentowania wykonawcy) 


