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O F E R T A 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca: 

 

…………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

 

…………………………………………………… 
(w zależności od podmiotu numer NIP/PESEL  

numer KRS/CEiDG, REGON) 

 

 

reprezentowany przez: 
 

 

…………………………………………………… 
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

- podpisania oferty) 

 

…………………………………………………… 
(stanowisko/podstawa uprawnienia do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa  

- Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta  

ul. Senatorska 29/31 

00-099 Warszawa 

Ja/My niżej podpisany/i działając w imieniu i na rzecz: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba albo miejsce zamieszkania) 

  

składam/y ofertę na:  

Dostawę myjni i regałów magazynowych na bloki operacyjne w ramach zadania inwestycyjnego pn. 

„Budowa Szpitala Południowego. 

 

Składając niniejszą ofertę oświadczam/y, że: 

– zapoznałem/liśmy się z Ogłoszeniem, w tym z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, 

– w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (pieczęć Wykonawcy) 
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1. Oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia określonego w Ogłoszeniu, zgodnie z warunkami 

określonymi w Ogłoszeniu za cenę: 

 

BRUTTO: ___________________________________ zł*,  

(słownie: ________________________________________________________________ zł), 

* wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, uwzględniająca podatek od towarów i usług. 

 

NETTO: __________________________________ zł 

(słownie: ________________________________________________________________ zł), 

- zgodnie z Formularzem Zestawienie kosztów zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 2 do Ogłoszenia. 

2. Oferuje/my termin realizacji zamówienia:  

1) Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy. 

2) Zakończenie – w terminie do dnia 29 sierpnia 2022 r.  

 

3. Integralną częścią oferty są załączone w kolejności1: 

 

4. Niniejsza oferta jest ważna do dnia ………………………………….. włącznie i przestaje wiązać jeśli do 

upływu tego terminu Zamawiający nie złoży oświadczenia o jej przyjęciu. 

5. Oświadczam/my, że jestem (jesteśmy)/nie jestem (jesteśmy)1 czynnym podatnikiem podatku od towarów  

i usług. 

6. 1 Wyrażam zgodę na przetwarzanie w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku 

prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, na potrzeby związane z zamówieniem 

publicznym, w ramach którego składam swoją ofertę. Ponadto wyrażam zgodę na podanie do publicznej 

wiadomości wysokości zaproponowanej ceny za realizację zamówienia. 

dla Wykonawców będących osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą 

 

lub 

 
1 Oświadczam, że znany jest mi fakt, iż dane identyfikujące podmiotu, który reprezentuję, stanowią 

informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej, która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Ponadto wyrażam zgodę na 

podanie do publicznej wiadomości wysokości zaproponowanej ceny za realizację zamówienia. 

dla Wykonawców będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami 

prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną 

7. Oświadczam/my, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach  

Nr _____________2 – niniejsza oferta (której częścią są wszelkie załączniki do niej) jest jawna i nie zawiera 

Lp. Nazwa (rodzaj) dokumentu 
Ewentualne 

Uwagi 

1.  

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. 

 

2.  Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 
 

3.  
Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia. 

 

4.  Inne (wymienić jakie) – 
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informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, które chcę/emy zastrzec przed ogólnym dostępem. 

Uwaga! Wymagane uzasadnienie w załączeniu. 

 

8. Oświadczamy, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.  

 

Uwaga: W przypadku, gdy wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, powyższy zapis należy wykreślić. Wykonawca wówczas zobowiązany jest załączyć do Oferty 

dokument/y, z którego/ych będzie wynikała nazwa (rodzaj) towaru lub usługa, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku. 

 

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

(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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym Zaproszeniu.3 

 

 

10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Nr telefonu: _________________________________    Nr fax :______________________________ 

 

E -mail: ___________________________________________________________________________ 

 

 

11. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego; 

 numer rachunku rozliczeniowego, na który należy dokonywać płatności z tytułu wynagrodzenia 

(znajdujący się w tzw. białej liście podatników VAT):  …………………………………………. 

 

12. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  

7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). 

13. Ofertę składamy na ____________ kolejno ponumerowanych stronach. 

  
 

 
1 niepotrzebne skreślić.  
2 odpowiednio – wpisać numery stron lub postawić kreskę. 
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). 

 

 


