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Załącznik nr 1 do SIWZ 
      
 
 
 
 
 
 

  pieczątka firmowa Wykonawcy  

 

  

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie: 

Nazwa (firma)/imię nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….….. 

Adres do korespondencji …………………………………………………………………………………..…………………………………….… 

Nr telefonu/nr faksu …………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

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

osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………………………….……………..….. 

Nr NIP (przedsiębiorca) .....................................   Nr PESEL (osoba fizyczna) ……….................…......................  

Podstawa prawna do występowania w obrocie prawnym (KRS, CEIDG, inna): ……………………………………..... 

ZP.2500.3.2017 

FORMULARZ OFERTY 

Laboratorium Innowacji Społecznych 
Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdynia 

81-451 Gdynia 
al. Zwycięstwa 96/98 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 209 000 euro na Opracowanie 
dokumentacji i pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji „Utworzenie węzła integracyjnego Gdynia 
Chylonia  – Etap II Północny” w ramach rewitalizacji osiedla Meksyk w Gdyni  OFERUJEMY wykonanie całości 
przedmiotu zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania i DEKLARUJEMY: 

 
1. CENA OFERTY  

Wynagrodzenie ryczałtowe za cały przedmiot umowy, tj. za kompletną dokumentację projektową wraz z 
przeniesieniem praw autorskich w tym prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do 
opracowanej dokumentacji oraz pełnienie nadzoru autorskiego, zgodnie z warunkami Umowy, na łączną 
kwotę:   
 
…………………………………. zł netto,  

VAT ……………………………zł,   

…………………………………. zł brutto. 

(słownie brutto: …………………………………………………………..…………………………………………………..…..). 
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Zamawiający informuje, iż wartość wynagrodzenia za nadzór autorski określa na poziomie 10% wartości 
łącznej za przedmiot umowy, co zostało zawarte w treści umowy. 

 
2. Informujemy, że: 

*właściwe zaznaczyć 

  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: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

wartość towaru powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to …………………………. zł netto. 

*dotyczy wyłącznie Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku 

VAT od 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 

porównaniu cen ofertowych podatku VAT. 

3. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia w zakresie właściwym dla projektanta z uprawnieniami do 
projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń będzie wykonywał/a  

p. …………………………………………………………….., który/a posiada wymagane uprawnienia
*

 oraz następujące 

doświadczenie : 

Lp. Tytuł projektu, lokalizacja 
Opis projektu w zakresie wskazanym w 
pkt. 15.3 SIWZ 

Data wykonania Zamawiający 

1 
    

2 

    

3 

    

4 

    

5 

    

W przypadku braku wskazania projektanta z wymaganym doświadczeniem, Wykonawca otrzyma 0 punktów. 
 
 

                                                 
*Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały 

uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy 
odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto zgodnie z art. 12a ustawy 
Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności uprawnienia uznane 
na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65). 
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4. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia w zakresie właściwym dla projektanta z uprawnieniami do 
projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń będzie wykonywał/a  

p. …………………………………………………………….., który/a posiada wymagane uprawnienia* oraz następujące 
doświadczenie : 

Lp. Tytuł projektu, lokalizacja 
Opis projektu w zakresie wskazanym w 
pkt. 15.4 SIWZ 

Data wykonania Zamawiający 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

W przypadku braku wskazania projektanta z wymaganym doświadczeniem, Wykonawca otrzyma 0 punktów. 
 

5. Okres gwarancji i rękojmi na dokumentację projektową 
Udzielamy Zamawiającemu:  

 * 4 lat gwarancji i rękojmi na wykonaną dokumentację projektową. 

  5 lat gwarancji i rękojmi na wykonaną dokumentację projektową. 

  6 lat gwarancji i rękojmi na wykonaną dokumentację projektową. 

właściwe zaznaczyć 

 
W przypadku wskazania 4 lat lub braku wskazania okresu gwarancji i rękojmi, Wykonawca otrzyma 0 
punktów, a Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował 4 – letni okres gwarancji. Zaoferowanie 5 lub 
6 letniego okresu gwarancji zostanie dodatkowo punktowane w ramach kryteriów oceny ofert zgodnie z 
zapisami w SIWZ. 

 
6. Oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy* małym lub średnim przedsiębiorstwem†. 

*niewłaściwe skreślić 

 
7. Oświadczam/y, że podana w ofercie stawka podatku VAT jest zgodna z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 

2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 710). 
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że 

zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty oraz, że spełniamy wymogi określone  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami. 

                                                 
†Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 
20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej 
niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
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9. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie określonym w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, załączonymi do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik nr 10) i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

11. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, tj. 60 dni. 

12. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez  Zamawiającego.  

13. Przyjmujemy termin płatności 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej 

przez Wykonawcę faktury VAT. 

14. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe. 

15. Załączniki - oświadczenia i dokumenty (wymienić): 
a. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) 

b. Wzór zobowiązania innego podmiotu (jeżeli dotyczy) 

c. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) 

d. ………………………………………………………………………… 

e. ………………………………………………………………………… 

 

   

Miejscowość, data   
czytelny/e podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych  

do składania oświadczeń woli w  imieniu Wykonawcy/ 

 


