
ZPI.272.7.2019                               Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Zamawiający:  Powiat Nowosądecki 

Kierownik Zamawiającego: Zarząd Powiatu Nowosądeckiego 

Przedmiot zamówienia: usługa wykonania projektu aranżacji wnętrza sali obrad Starostwa 

Powiatowego w Nowym Sączu, o powierzchni 115,20 m
2 

wraz 

z dokumentacją projektowo - kosztorysową 

 

 

........................................................ 
/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy,  

nazwa Wykonawcy/ 
albo 

/Imię i nazwisko/ 

 

OFERTA WYKONANIA USŁUGI 

Po zapoznaniu się z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 

proponuję (-emy) realizację zamówienia, w podanych poniżej cenach: 

(Ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, ceny zawierają wszelkie koszty, opłaty i podatki, w tym podatek VAT 

wskazane w pkt 18 specyfikacji istotnych warunków zamówienia) 

 

1. Cena ofertowa brutto: …………..…………… zł 

 

Na cenę ofertową brutto składają się następujące pozycje: 

Lp. Specyfikacja usługi Cena brutto 

-1- -2- -3- 

1 

Usługa wykonania projektu aranżacji wnętrza sali obrad Starostwa 

Powiatowego w Nowym Sączu, o powierzchni 115,20 m
2 

wraz 

z dokumentacją projektowo - kosztorysową 

…………………… zł 

2 Pełnienie nadzoru autorskiego …………………… zł 

Łączna cena ofertowa brutto 

(suma wierszy od 1 do 2 w kolumnie 3) 
…………………… zł 

W przypadku omyłek rachunkowych zamawiający uzna za prawidłowo podane przez wykonawcę ceny brutto za wykonanie 

poszczególnych prac wskazanych w poz. 1-2 powyższej tabeli. 

 

2. Oświadczam(-y), że na opracowaną dokumentację projektową udzielę/udzielimy ……..-

letniej gwarancji jakości. 
 

Uwaga: 

Okres gwarancji jakości wykonawca powinien podać w ofercie w pełnych latach. Wykonawca może wydłużyć okres 

gwarancji jakości odpowiednio o jeden rok albo 2 lata, albo 3 lata, albo 4 lata lub więcej w stosunku do wymaganego 

minimalnego 2-letniego terminu gwarancji jakości. Oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości krótszy niż 

2 lata zostanie odrzucona jako oferta, której treść nie odpowiada treści SIWZ. W przypadku, jeżeli wykonawca nie poda 

w ofercie okresu gwarancji jakości, zamawiający przyjmie minimalny (tj. 2-letni) okres gwarancji jakości.. 
 

 

Oświadczam(-y), że przedmiotowe zamówienie wykonam(-y) w następujących terminach: 

a) koncepcja rozwiązań projektowych: 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, 

b) kompletna dokumentacja projektowa: 50 dni kalendarzowych od daty ostatecznej akceptacji 

koncepcji aranżacji wnętrza wraz z wyposażeniem, 

c) nadzór autorski: od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia ostatecznego odbioru robót. 

 

 

 



* Oświadczam (-y), że całość zamówienia wykonam (-y) własnymi siłami. 

albo 

* Oświadczam (-y), że część zamówienia, ………………................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................... 

/opis części zamówienia/ 

powierzę (-ymy) do realizacji podwykonawcom. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

/firmy podwykonawców/ 

/* - wypełnić obowiązkowo jeśli dotyczy/ 

Oświadczam (-y), że uzyskałem (-liśmy) konieczne informacje do przygotowania oferty. 

Oświadczam (-y), że zapoznałem się (-liśmy się) z treścią specyfikacji (SIWZ) i nie wnoszę (-simy) do niej żadnych 

zastrzeżeń. 

Uważam/-y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

Oświadczam/-y, że jestem/jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem** 

Tak  

Nie  
 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
1)

 wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
2)

. 

 

Podpisał(-ali) ................................................................................................................................. występujący 

w charakterze: ........................................................................................................................................ w pełni 

upoważniony (-eni) do podpisywania ofert dla i w imieniu: 

………...........................................................................................................................................................................

.........adres: ............................................................................................................................................................... 

telefon..................................................faks ............................................. e-mail: ……………………..…………………….… 

 

Miejscowość: ............................................... 

Data: .............................................................                                 

 

 

 ..................................................... 

          /podpis – podpisy 

                                                                                                              pieczątka imienna – pieczątki imienne/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 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). 
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. 

 

1) 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).  

 

2)  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). 

 


