
(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

OFERTA

Do
Międzyzakładowa Spółdzielnia 
Mieszkaniowa Pracowników Służby 
Zdrowia w Zamościu, 
ul. Brzozowa 19B, 
22-400 Zamość. 

Nawiązując  do  ogłoszenia  o  zamówieniu  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego prowadzonym na podstawie Regulaminu Zamawiającego na: 

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej …………………..

MY NIŻEJ PODPISANI 
……………………….…

działając w imieniu i na rzecz
………………….………..

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy 

wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ).

2.OŚWIADCZAMY, że  zapoznaliśmy  się  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków 

Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego 

i uznajemy  się  za  związanych  określonymi  w  nich  postanowieniami  i zasadami 

postępowania.

3.  OFERUJEMY: 

3.1. Wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:…………………………………. zł 

(słownie złotych: ……………………….) 

3.2. DEKLARUJEMY skrócenie terminu opracowania wizualizacji o ilość dni : 

− za skrócenie  o 0 dni -  0 pkt. 

− za skrócenie  o 2 dni -  10 pkt. 

− za skrócenie  o 4 dni -  20 pkt

− za skrócenie  o 7 dni -  40 pkt

w przypadku  nie  zaznaczenia  żadnej  z  w/w  opcji  Zamawiający  uzna  że  Wykonawca 

opracuje wizualizację w terminie 14 dni do dnia zawarcia umowy. 
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4. INFORMUJEMY, że:

 wybór  oferty  nie   będzie* prowadzić  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku 

podatkowego.

 wybór  oferty  będzie* prowadzić  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku 

podatkowego  w  odniesieniu  do  następujących  towarów  lub  usług: 

________________________________.  Wartość  towarów  lub  usług  powodująca 

obowiązek podatkowy u Zamawiającego to __________zł netto.

Dotyczy Wykonawców,  których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości  

podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

 mechanizmu odwróconego obciążenia,  o którym mowa w art.  17 ust.  1 pkt  7  

ustawy o podatku od towarów i usług,

 importu  usług  lub importu  towarów, z  którymi wiąże się  obowiązek doliczenia  

przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

5. OŚWIADCZAMY ŻE :
1)  Zamówienie wykonam/y samodzielnie*/   

2)  Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom*/  

L.p. Opis części zamówienia

                          

6.  ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym
 w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7.  AKCEPTUJEMY  warunki  płatności  określone  przez  Zamawiającego  w  Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.

7. JESTEŚMY związani ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

8. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do __ 

stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu 

nieuczciwej  konkurencji,  co  wykazaliśmy  w  załączniku  nr  ___  do  Oferty 

i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy 

zawartymi  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  i  zobowiązujemy  się, 

w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na 



warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10.  OŚWIADCZAMY, że jesteśmy:

 mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem *

 dużym przedsiębiorstwem *

Zgodnie  z  art.  105  i  106  Ustawy  z  dnia  2  lipca  2004  r.  o  swobodzie  działalności  
gospodarczej  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zmianami):
Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch  
ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął  roczny  obrót  netto  ze  sprzedaży  towarów,  wyrobów  i  usług  oraz  operacji  
finansowych  nieprzekraczający  równowartości  w  złotych  10  milionów  euro,  lub  sumy  
aktywów  jego  bilansu  sporządzonego  na  koniec  jednego  z  tych  lat  nie  przekroczyły  
równowartości w złotych 10 milionów euro.
Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch  
ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2) osiągnął  roczny  obrót  netto  ze  sprzedaży  towarów,  wyrobów  i  usług  oraz  operacji  
finansowych  nieprzekraczający  równowartości  w  złotych  50  milionów  euro,  lub  sumy  
aktywów  jego  bilansu  sporządzonego  na  koniec  jednego  z  tych  lat  nie  przekroczyły  
równowartości w złotych 43 milionów euro.

11. WSZELKĄ  KORESPONDENCJĘ w  sprawie  przedmiotowego  postępowania  należy 

kierować na poniższy adres:

Firma : ________________________________
Imię i nazwisko: _________________________
Adres: ________________________________
tel.       ________________________________ 
e-mail: ________________________________

12.OFERTĘ składamy na _________ stronach.

13. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

a. …………………………………………………………..

b. …………………………………………………………..

c. …………………………………………………………..

d. …………………………………………………………..

(miejscowość ) …………………….dnia ………………. 

_____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

*niepotrzebne skreślić
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