
Załącznik nr 1 do SWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

 

Remont łazienek w Internacie I Liceum Ogólnokształcącego  
im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze 

 
ILO.26.3.2022.ZZ 

  

 

ZAMAWIAJĄCY: 

I Liceum Ogólnokształcące im. Tarasa Szewczenki 
ul. Dworcowa 25, 78-425 Biały Bór 
 
WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:        

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

  

 

 

 

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
Imię i nazwisko  

Nr telefonu  

Adrese-mail  

Adres internetowy, 
pod którym 
Zamawiający może 
pobrać KRS lub 
CEIDG 

 

 
1. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
1) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, 

wyjaśnień do SWZ oraz jej modyfikacji, 
Cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 
netto……………………zł, VAT w wysokości…………………zł, co stanowi łącznie 
kwotę...........................zł brutto (słownie brutto: ............................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł)  
 

                                                           
1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 



2)  okres gwarancji na prace budowlano montażowe  -…….. (max 120 miesięcy) 
3) czy Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą? (Właściwe zakreślić)TAK/NIE 
4) pozostaję związany niniejszą ofertą do dnia ………………….……. Bieg terminu 

związania rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 
5) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  

zobowiązuję(my) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez 
Zamawiającego  

6) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia]2,  

7) nie uczestniczę(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 
udzielenie niniejszego zamówienia, 

8) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO3wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu, 

9) oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:  

10) [nie zamierzam(y) powierzać do pod wykonania żadnej części niniejszego zamówienia / 
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]4:  

 
l.p. Nazwa części zamówienia , firmy podwykonawców 

a)  

 

 
 
 
 
……………………………………         ………………………………………………………….. 
  Miejscowość i data           Podpis  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  

                                                           
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
3 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). 
4 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 


