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       ………..…………………………………………….. 

          miejscowość, data  

 
 

 
Krakowskie Biuro Festiwalowe  
ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
  
Nazwa wykonawcy/wykonawców: ………………………………………………………………………….…………………………………………… 

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

Adres: ………………………………………………………..……………………………………..……………………………….…………………………….… 

Kraj: ……………………………………………………………………………………..………………………………………….………………..………….…… 

dokładny adres wykonawcy / województwo/ kraj siedziby wykonawcy 

 

PESEL*: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Adres zamieszkania*: ………………………………………………………..……………………………………………….…………………………….… 

*dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG 

Działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie wpisu do ………………………….  ……………………………… 

prowadzonego przez ………………….……………………………….… 

….……….……………….. pod |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

REGON: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|         

NIP: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Tel. …………….    Faks  ……………………….. 

Adres poczty elektronicznej : ………………………………………………… 
 
adres skrzynki ePUAP Wykonawcy: ……………………….……..……...................................................................................... 
 
udział w postępowaniu wspólnie z innymi wykonawcami (konsorcjum, spółka cywilna, itp.)1  

□  TAK 
□  NIE 

Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Wykonanie 

oświetlenia i remont fasad zewnętrznych oraz holu głównego budynku Pawilonu Wystawowo - Informacyjnego 

„WYSPIAŃSKI 2000” nr sprawy: DP-271-1/2021 oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia na 

następujących zasadach:  

                                                           
1 Jeżeli tak - w części INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCY należy wymienić nazwy wszystkich wykonawców występujących wspólnie oraz 
określić rolę każdego z nich w postępowaniu, np. lider, uczestnik, itp.,) UWAGA! W przypadku składania oferty przez podmioty występujące 
wspólnie podać nazwy (firm) i dokładne adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia do 
oferty należy załączyć pełnomocnictwo oraz oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 10 do SWZ  
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I. CENA OFERTY. 
Cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia obliczona na podstawie poniższej tabeli, zgodnie z XX 
SWZ, wynosi: …………………. zł brutto, (słownie:  …………………………….…………../100), w tym podatek VAT 23% w 
wysokości: ………………………………. zł cena netto w wysokości: …………………… zł (słownie: 
…………………………….….…………../100):  

 

Lp. Zakres prac budowlanych Wartość 

1 Roboty przygotowawcze  

2 Hol Główny – Płyty Wielkoformatowe  

3 Okładzina schodów zewnętrznych  

4 Elewacja - okładzina kamienna cokołowa i maskująca mocowanie naciągów  

5 Elewacja - płyty wielkoformatowe  

6 Elewacja - ceramiczne elementy części ażurowej  

7 Instalacja Elektryczna  

RAZEM NETTO  

VAT 23% (zł)  

RAZEM BRUTTO  

 
Oświadczamy, że wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:  
 
.................................................................. stawka ………… %. – wartość podatku .............zł 

 
II. OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI  

Udzielamy Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty oraz użyte materiały na okres: 
□  24 miesiące licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy* 
□  36 miesięcy licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy* 
□  48 miesięcy licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy* 
□  60 miesięcy licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy* 
  ( * wybrać i zaznaczyć oferowany okres gwarancji (min. 24 mies., max 60 mies.) 

 
 

III. UDZIAŁ W WIZJI LOKALNEJ:  

Oświadczamy, że nasz przedstawiciel ………………………………………………………… (wskazać imię i nazwisko) w dniu 

…………………………………………. (wskazać datę dzień, miesiąc, rok) wziął udział w wymaganej przez Zamawiającego 

wizji lokalnej obiektu, w którym będą prowadzone prace budowlane stanowiące przedmiot zamówienia.   

 

IV. OŚWIADCZAMY, ŻE: 

1) Zaoferowana przez nas cena oferty, wskazana w cz. I uwzględnia całość zakresu zamówienia, 

obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, przy uwzględnieniu 
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postanowień rozdziału XX ust. 3 SWZ oraz wymogów wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia i Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.  

2) Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie wymaganym przez Zamawiającego. 

3) Zapoznaliśmy się ze SWZ oraz z załączonymi do niej dokumentami szczegółowo opisującymi zakres 

inwestycji, nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że z treści powyższych dokumentów otrzymaliśmy 

konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowana oferty i wykonania zamówienia. 

4) Akceptujemy warunki realizacji zamówienia określone w Projekcie umowy i zobowiązujemy się w 

przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na tych warunkach, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, na warunkach wskazanych w SWZ.  

5) Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego.  

6) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w warunkach udziału  

w postępowaniu, tj. 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert. 

 
V. WADIUM. 

Wadium w kwocie …....................... zostało wniesione w dniu ...................................... w formie: 
.................................................................................................................................................................................. 
 
Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto:  
.................................................................................................................................................................................. 
lub:  
na adres: .................................................................................................................................................................. 
Jesteśmy świadomi, że wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 
 

VI. PODWYKONAWSTWO. 
□  nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia 

 lub (* wskazać odpowiednie) 

□ Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części  zamówienia: 

1) wykonanie części dotyczącej .......................................................................................................... firmie 

.................................................................................................................................................. z siedzibą 

w 

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

Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zł lub stanowi 

....................% wartości całego zamówienia. 

 

2) wykonanie części dotyczącej .......................................................................................................... firmie 

.................................................................................................................................................. z siedzibą 

w 

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

Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zł lub stanowi 

....................% wartości całego zamówienia 

 
VII. STATUS WYKONAWCY  

Oświadczamy, że jesteśmy: 
□  mikroprzedsiębiorstwem 
□  małym przedsiębiorstwem 
□  średnim przedsiębiorstwem 

 Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 mln euro. 
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 Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 10 mln euro. 

 Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 
250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. 

 
VIII. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA (jeżeli dotyczy) 

Niniejszym informujemy, że następujące informacje składające się na ofertę stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą 

być ogólnodostępne: 

plik o nazwie: ………….………….……………………………………………………  

plik o nazwie: ………….………….……………………………………………………  

Uwaga! Zamawiający zwraca uwagę na konieczność wykazania przez Wykonawcę, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i przedłożenia uzasadnienia takiego zastrzeżenia. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Pzp. 

 
IX. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się wypełnić obowiązki wskazane w Rozdziale XXVI SWZ, 

w szczególności: 
1) oświadczamy, że przed zawarciem umowy wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości 5% wartości brutto oferty. 

2) zobowiązujemy się przez cały okres realizacji przedmiotu umowy być ubezpieczeni od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem 

zamówienia w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) i zobowiązujemy 

się najpóźniej z dniem zawarcia umowy, do przedłożenia Zamawiającemu kserokopii aktualnej polisy 

poświadczonej za zgodność z oryginałem, a w przypadku jej braku – innego dokumentu 

potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności Zobowiązujemy się również po każdorazowym odnowieniu polisy, a w przypadku jej 

braku – innego dokumentu, przedłożyć Zamawiającemu kserokopię polisy, a w przypadku jej braku – 

innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, poświadczoną za zgodność z 

oryginałem, w terminie do 14 dni.  

3) zobowiązujemy się przedłożyć Zamawiającemu kopie uprawnień oraz aktualne zaświadczenia o 

przynależności do właściwej Izby samorządu zawodowego osób podanych w Wykazie osób 

skierowanych do realizacji zamówienia (w przypadku konieczności wpisu do właściwej Izby na 

podstawie obowiązujących przepisów). 

4) zobowiązujemy się przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie, że osoby na stanowiskach robotniczych, 

wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót, czyli tzw. pracownicy fizyczni, są 

zatrudniane na podstawie Umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszych 

podwykonawców). 

5) w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy wykonamy i przedłożymy Zamawiającemu kosztorys 

opracowany na podstawie przedmiaru robót. 

 

X. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH 
PRZEWIDZIANYCH  W ART. 13 LUB ART. 14 RODO 
Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

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

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**  

RODO - 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, ze zm.).  
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** 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 – należy usunąć treść oświadczenia poprzez jego 

wykreślenie. 

 
XI. ZAŁĄCZNIKI. 

Integralną część złożonej oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) ………………………………………………………………………………………..… 

2) …………………………………………………………………………………..…….. 

3) ………………………………………………………………………………..………… 

 
XII. OSOBA DO KONTAKTÓW.  

Do kontaktów z Zamawiającym w zakresie związanym z niniejszym zamówieniem upoważniamy następujące 
osoby: 
........................................................ tel. ............................... e-mail………………………… 

........................................................ tel. ............................... e-mail………………………… 

 

 

 

……………………………….…………………………………………… 

(podpis osoby upoważnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 


