
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu 

Osiedle Przyjaźni 125B, 61-686 Poznań 

tel. (61) 6303-200 

fax.( 61) 630-32-29 

e-mail: office@psmwinogrady.pl 

 

 

Modernizacja boiska sportowego  

na Osiedlu Zwycięstwa w Poznaniu. 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 

Nazwa i siedziba Oferenta 

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

 
Numer telefonu:............................................... i telefaksu: ....................................................... 
NIP:...................................................................REGON:............................................................ 
Adres e-mail: ……………………………....……………………………...……..…………….……. 
Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy2     małe, średnie3           duże 

 

1. Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia  
na  Modernizację boiska sportowego na Osiedlu Zwycięstwa w Poznaniu, w zakresie i 
na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
a) Podejmuję się wykonania w/w robót w terminie: 

 
……………………………………………………………… 

 
po cenach jednostkowych ( uwzględniających wszystkie składniki , dopłaty i podatek VAT – 
w przypadku wykonawcy będącego płatnikiem tego podatku) i w ilościach określonych 
w kosztorysie ofertowym, pomniejszone o wartość materiałów z odzysku (kwotę za odzysk 
materiałów wpisać w kosztorysie). 

  
 
             za ogólną kwotę: …………………………………………………    

 
słownie: ……………………………………………………………………………………. 
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b) Udzielam gwarancji na wykonane roboty:  ……………………………………………………. 
c) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia ……………………………… 
d) Zatrudnienie przy realizacji zamówienia osób bezdomnych lub bezrobotnych ……...........         

2. Oświadczam, że znane mi są warunki ogólne i techniczne wykonania robót oraz 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 

3. Warunki określone w złożonej ofercie uważam za aktualne do dnia zakończenia robót. 
4.  W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w miejscu i terminie wskazanym 
przez Zamawiającego;  

5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących prace objęte przedmiotem zamówienia, jeśli wykonanie tych 
czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy. 

6. Do oferty załączam dokumenty: 
6.1. Kosztorys ofertowy. 
6.2. Załączniki wskazane w SIWZ 
6.3. Wyciąg odpowiednich dokumentów uprawniających do prowadzenia działalności zgodnej 

z przedmiotem przetargu oraz ksero zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach przez 
pracowników upoważnionych do wykonywania w/w prac. 

6.4. Dowód wpłacenia wadium 
6.5. Potwierdzenie z Urzędu Skarbowego ZUS-u o braku zaległości podatkowych i opłaceniu 

składek na ubezpieczenie społeczne wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

6.6. Referencje potwierdzające dobre i terminowe wykonanie robót dotychczas 
realizowanych o podobnym charakterze jak objęte przetargiem. 

6.7. Polisę OC i NM  /oświadczenie o zawarciu polisy OC i NM w przypadku  wygrania 
przetargu/. 

 
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do 
SIWZ, którego postanowienia w pełni akceptujemy. 
Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO wobec osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu. 
 

 
               

.................................................................................... 
( własnoręczny podpis oferenta, pieczęć, data) 

 
 


