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Formularz ofertowy 

na wykonanie zamówienia pod nazwą: 

„WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCYCH PRZEJŚĆ 

INSTALACYJNYCH W BUDYNKU HOTELU WOLIN W MIĘDZYZDROJACH” 

  

1. DANE WYKONAWCY 

  Nazwa              ………………………………………………………………………………………….......   

Adres              ……………………………………………………………………………………………… 

  NIP             ……………………………………………………………………………………………… 

  REGON             ……………………………………………………………………………………………… 

  tel.             ……………………………………………………………………………………………….  

  e-mail:             ………………………………………………………………………………....................... 

 Dane kontaktowe osoby upoważnionej przez Wykonawcę do składania oferty i uczestnictwa  

w negocjacjach i/lub składania Oferty w aukcji elektronicznej: 

  Imię i nazwisko:  ........................................................................ 

  Numer telefonu:  ........................................................................ 

  Adres e-mail:  .........................................................................  

 

2. DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

  Nazwa  Elbest sp. z o.o.  

  Adres   ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów  

  NIP  769-19-49-726, 

  REGON  592141800 

     e-mail         elbest@elbest.pl   

 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udziału w postępowaniu i informacjami zawartymi 

w SWZ i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

Oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi  

w SWZ oraz SOPZ, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ,  za łączną kwotę: 

………….………………….………... zł netto,   

(słownie:……………………………………………………………………………………………..……………….. 

......................................................................................................................................................................) 

Do oferowanych cen netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w dniu wystawienia faktury 
przepisami. 

4. Oświadczamy, że: 

a) oferowana przez nas cena wykonania Przedmiotu Zamówienia, wymieniona w pkt. 3, uwzględnia 

wszystkie czynności, które są związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia, zgodnie ze 

Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ), projektem Umowy (załącznik 
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nr 3 do SWZ), obowiązującymi przepisami i normami, a także zgodnie z naszym doświadczeniem  

i wiedzą techniczną; 

b) zapoznaliśmy się z miejscem  wykonania Przedmiotu Zamówienia i jego otoczeniem oraz dokonaliśmy 

pomiaru z natury i uznajemy je za wystarczające do realizacji Przedmiotu Zamówienia, 

c) oferowany przez nas termin realizacji jest nie dłuższy niż 10 tygodni (70 dni)  od daty podpisania 

Umowy, 

d) oferowany przez nas okres gwarancji na wykonane prace jest nie krótszy niż 36 m-cy i wynosi  

………miesiące/miesięcy,  na materiały użyte do wykonania Przedmiotu Zamówienia jest nie krótszy 

niż 36 m-ce i wynosi….……….. miesiące/ miesięcy,  przy czym jeżeli gwarancja producenta na 

materiały użyte do wykonania Przedmiotu Zamówienia będzie dłuższa, to przyjmuje się okres gwarancji 

producenta. 

e) oferowany przez nas termin płatności wynosi 21/301 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego    

prawidłowo wystawionej faktury, 

f) jesteśmy/ nie jesteśmy2 czynnym podatnikiem VAT, 

g) rachunek bankowy wskazany w fakturze jest / nie  jest3 rachunkiem rozliczeniowym w rozumieniu 

przepisów Prawa bankowego, dla którego prowadzony jest rachunek VAT, 

h) posiadamy/ nie posiadamy  statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I do 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 

z dnia 26 czerwca 2014 r.) 

i) oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia w całości siłami własnymi, 

j) oferta jest dla nas wiążąca przez okres 90 dni od daty upływu terminu składania ofert, 

k) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania Umowy na warunkach określonych 

w projekcie Umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

l) zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych 

Spółek GK PGE oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty 

ostatecznej zapewniamy, że w swojej działalności będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących 

przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów, 

m) dołożymy należytej staranności, aby nasi pracownicy, współpracownicy lub osoby, przy pomocy których 

będziemy świadczyć dostawy przestrzegali postanowień wyżej wymienionych dokumentów, 

n) zapoznaliśmy się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym z Rozporządzenia 

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 (dalej „Rozporządzenie”), znajdującym się na stronie 

internetowej: http://www.elbest.pl/pl/regulacje-zakupowe, 

o) zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych  

i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające  

z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów Rozporządzenia (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”, mających zastosowanie i chroniło prawa osób, 

których dane dotyczą,  

                                                           
1 Niewłaściwe skreślić 
2 Niewłaściwe skreślić 
3 Niewłaściwe skreślić 
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p) znane są nam wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych 

osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, które zobowiązany jest wykonywać podmiot 

przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych,  

q) dopełniliśmy wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane przekazujemy oraz w stosunku 

do Zamawiającego wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO,  

r) przekazywane przez nas dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych  

z prowadzonym postępowaniem niepublicznym nr PFZ-25-2021.  

5. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty jest: 

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu  

z postępowania, wg załącznika nr 4 do SWZ, 

2) Kosztorys. Kosztorys wykonanych prac powinien być przygotowany z uwzględnieniem przedmiarów 

robót. Kosztorysy wykonywanych prac powinien zawierać wyszczególnione ceny wszystkich 

materiałów i czynności, które są niezbędne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia, zgodnie 

ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, obowiązującymi przepisami i normami, a także 

zgodnie z własnym doświadczeniem  i wiedzą techniczną Wykonawcy, 

3) aktualne dokumenty rejestrowe Wykonawcy w postaci odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub 

wydruku ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG) lub adres strony internetowej, pod którym dokumentacja rejestrowa 

dostępna jest do pobrania w formie elektronicznej, 

4) pełnomocnictwo do podpisania oferty, w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie 

do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych firmy,  

5) Wykaz wykonanych przez Wykonawcę usług potwierdzających, że w okresie ostatnich 3 lat, licząc od 

terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) 

Wykonawca  wykonał min. jedną robotę polegającą na zabezpieczeniu przejść instalacyjnych, 

zawierający następujące informacje (wg załącznika nr 5 do SWZ): 

a) Nazwa obiektu, w którym wykonana była dana robota, 

b) Termin, w którym wykonana została robota. 

6) Oryginał dowodu wpłaty wadium. 

 

 

 

………………………………………….. 
(podpis osoby uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 


