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ZNAK: 2/2022 

Załącznik Nr 2 do SWZ  
 

FORMULARZ OFERTY 
 

ZAMAWIAJĄCY –   
Medyczna Szkoła Policealna nr 2 , ul. Rakowiecka 23, 02-517 Warszawa  

tel. (22) 849 45 12, 

który działa w imieniu i na rzecz: 

Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP 1132453940 

 

WYKONAWCA - 
Nazwa (Firma) Wykonawcy:  …………………………………………………………… 
Adres siedziby Wykonawcy:  …………………………………………………………… 
Adres do korespondencji:  …………………………………………………………… 
Osoba reprezentująca Wykonawcę: …………………………………………………………… 
Tel.: ………………………………. fax: …………………………………. 
E-mail: …………………………………………………………………….. 
NIP ……………………………….. REGON ……………………………. 
KRS/CEiDG ………………………. 
Skrzynka e-puap:…………………………………….. 

 
 
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy 
na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Zwiększenie 
efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie” 
składamy poniższą ofertę:  
  
1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za kwotę ryczałtową netto: 

 
…………………….. (słownie: ……………….................), plus należny podatek VAT ………%,  
 
co daje kwotę brutto ……………. (słownie: ………………….……………..…………………………….  
 
.…../100  złotych) 
 

2. Mając na uwadze wymagania określone przez Zamawiającego w pkt. 8.2 ppkt 4 lit a) 
pierwsze tiret SWZ (wraz z uwagami), oświadczamy, że wykonaliśmy: 
 
..…….. (słownie:   …………………………………………………………………………) zamówień 
polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu (w formule dostawa z  montażem lub 
roboty budowlane) prac termomodernizacyjnych budynku/budynków użyteczności 
publicznej, w skład których wchodziło m. in. ocieplenie ścian zewnętrznych,  jak 
następuje: 
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Przedmiot 
zamówienia  

 
(lub nazwa projektu) 

 

Termin 
realizacji 
od ÷ do 

 
(miesiąc/rok) 

Zamawiający 

Podmiot, który zrealizował 
zamówienie 

 
(Wykonawca, 

jeden z Wykonawców   
występujących wspólnie, 

inny podmiot  
t. j. …………………………) 

 

       
 

    

    

    

 
 
UWAGA:  Jednocześnie do formularza ofertowego załączamy, zgodnie ze spisem zawartości, 

dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,. 
 
 

3. Oświadczamy, że udzielamy …….. (słownie: 

…………………………………………………………………………) miesięcy gwarancji, obejmującej całość 

przedmiotu zamówienia tzn. roboty budowlano – montażowe, urządzenia oraz armaturę, 

inwertery DC/AC i pozostały osprzęt instalacji (z wyłączeniem gwarancji producenta panelu 

fotowoltaicznego, która musi wynosić min. 10 lat na 91,5% wydajności, min. 25 lat na 82% 

wydajności,) licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu 

zamówienia.  
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OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

1. Oświadczam/y, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty na zasadach wynikających z umowy 

2. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi 
przedmiotu zamówienia zamieszczonymi w SWZ wraz z załącznikami i nie 
wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od daty otwarcia ofert.  

4. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z SWZ i Projektem umowy. 
5. Wadium zostało wniesione w formie:………………………………………………….. 
6. Wadium należy zwrócić na nr konta w banku: 

 …………………………………………………………………………………………. 
7. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr 

..................... do nr ................... / w pliku ………………................. stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i 
zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na 
pozostałych stronach Oferty są jawne. (W przypadku utajnienia oferty Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione 
przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi 
określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 
a. ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to 

inna informacja mająca wartość gospodarczą, 
b. nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
c. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

8. Zobowiązujemy się dotrzymać wskazanego terminu realizacji zamówienia. 
9. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty 

dokumenty i złożone oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień 
składania ofert (art. 297 kk). 

10. Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp informuję, że wybór 
oferty: 
a. nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie 

Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć, 

b. będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie 
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć – w następującym zakresie: 
……………………………………………………………………………………….. 

 
 

ZOBOWIĄZANIE W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Akceptuję proponowany przez Zamawiającego Projekt umowy, który zobowiązuję się 
podpisać w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2. W przypadku wybrania mojej oferty, przed podpisaniem umowy wniosę 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny oferty 
brutto. 
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3. Osobami uprawnionymi do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu 
zadania ze strony Wykonawcy są: 
………………………………………………………………………………………….. 
numer telefonu: 
…………………………………………………………………………………………... 
e-mail: 
…………………………………………………………………………………………... 

 

 
 PODWYKONAWSTWO 

 

Oświadczam/y, że zamierzam/y powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: 
………………………………………………………………………………………………….. 
Wartość brutto (PLN) lub procentowy udział podwykonawstwa: 
………………………………………………………………………………………………….. 
Nazwa i adres podwykonawcy (jeśli jest znany): 
…………………………………………………………………………………………………... 
 

 
SPIS ZAWARTOŚCI 

 
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
1. …………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………… 
5. …………………………………………………………………………………………… 
6. …………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Miejscowość ............................... dnia ............... 
 
 
 
 
 

....................................................................................... 
(Pieczęć firmowa oraz pieczęć i podpis osoby uprawnionej 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
 


