
 
 

 
Załącznik nr 1 

 
(pieczęć firmy) 

 
NAZWA   …………………………………… 
AD RES……………………………………… 
TELEFON …………………………………. 
E-MAIL ……………………………………. 
OSOBA DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM: 
………………………………………………. 
REGON…………………………………… 
N I P ………………………………………… 

 

SZPITAL PSYCHIATRYCZNY 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

                                                                                      11-600 Węgorzewo, ul. Gen. J. Bema 24 

 

 
OFERTA 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na  Kompleksową 

modernizacje energetyczną budynków Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie składamy ofertę, która została 

przygotowana zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

Wartość netto ........................................................................................................................ zł  

(słownie: ..................................................................................................................................) 

VAT (….. %) ……………...zł 

 

Wartość brutto ..................................................................................................................... zł 

(słownie: ................................................................................................................................. ) 

Składamy ofertę  i jednocześnie oświadczamy, że: 

1. Cena  (wartość oferty)  zawiera  wszystkie  koszty  niezbędne  do wykonania  

zamówienia, Oferowana cena jest ceną, która nie ulegnie zmianie w trakcie 

wykonywania umowy. 

2. Zapoznaliśmy  się  z  treścią  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia („SIWZ”)  

oraz  zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania 

oferty, 

3. Akceptujemy wszystkie warunki określone w SIWZ, 

4. SIWZ  przyjęliśmy  bez  zastrzeżeń  oraz  nie  zgłaszamy  żadnych  uwag,  co  do  



 
 

procedury udzielenia zamówienia, 

5. Akceptujemy  wszystkie  zmiany  oraz  modyfikacje  SIWZ  (w  przypadku  zmian  

zapisów SIWZ i modyfikacji), 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w SIWZ. 

7. Nie jest wiążące wycofanie przez nas oferty, które nastąpiło po terminie składania ofert, 

8. Oświadczamy, że załączony do SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy  się,  w  przypadku  wybrania  naszej  oferty, do  zawarcia  umowy na 

warunkach w niej określonych w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. 

9. zamówienie objęte umową wykona w całości samodzielnie/ niżej wymieniony zakres 

zamówienia objęty umową powierzy podwykonawcom1 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Osoba skierowana na stanowisko kierownika budowy posiada…….. doświadczenia 

zawodowego 

11. Osoba skierowana na stanowisko koordynator projektu w okresie ostatnich 5 lat 

odpowiadała za realizacje inwestycji polegających na budowie lub modernizacji  

obiektów  kubaturowych  o wartości ………….. 

12. Płatności  będą dokonywane  na  konto wykonawcy  (prosimy  o  wpisanie  numeru  

konta) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

o wszelkich zmianach konta, na które mają być dokonywane przelewy 

zamawiający zostanie niezwłocznie powiadomiony. 

13. Informujemy, że wybór naszej oferty będzie / nie będzie*2 prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego („odwrotne obciążenie”), zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług 

14. Wykonawca jest*3  
 mikroprzedsiębiorstwem (tj. przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 

osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 

milionów EUR). 

 małym przedsiębiorstwem (tj. przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 

osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 

milionów EUR). 

 średnim przedsiębiorstwem (tj. przedsiębiorstwa, które nie są 

mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają 

                                                           
1 niepotrzebne skreślić 
2 niepotrzebne skreślić 
3 zaznaczyć właściwe 



 
 

mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR). 

15. Strony oferty od….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzegamy, że nie mogą być one 

udostępnione oraz wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

16. Ofertę niniejszą składamy na ...................................... kolejno zapisanych, 

ponumerowanych i parafowanych stronach. 

17. Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty: 

 
 
 
 
 
 
 
……………………………….                     ……………………………………… 
(miejscowość, data)       (Podpisy osób uprawnionych do  

występowania w imieniu 
wykonawcy) 


