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Oferta Wykonawcy – dotyczy zamówienia na: „Remont stawu „Sylwester” w Gospodarstwie Rybackim Przeręb RZD Zator”. Zamawiający: 
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze, adres: Plac Kościuszki 5, 
32-640 Zator. 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OFERTA 

Zamawiający:     
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. 
Stanisława Sakowicza w Olsztynie Rybacki 
Zakład Doświadczalny w Zatorze, adres: 
Plac Kościuszki 5, 32-640 Zator 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na  

„Remont stawu „Sylwester” w Gospodarstwie Rybackim Przeręb RZD Zator” („Zamówienie”) 

 

MY NIŻEJ PODPISANI (czytelne imiona i nazwiska):  

…………………………………………………………………………………………………………………………….. działając w imieniu i na rzecz:  

Nazwa: (Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku oferty wspólnej): 

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

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

Adres: ul. ........................................................        kod pocztowy:…………..…………………………………………………………… 

miasto:     ........................................................        województwo: ……………………………………………………………………… 

tel.: ......./................................................         faks: ....../ ........................................................................................... 

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

NIP: ............................................, REGON: ............................................................................................................... 

niniejszym:  

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie - zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) -    

całego wyżej opisanego Zamówienia pt.: „Remont stawu „Sylwester” w Gospodarstwie Rybackim Przeręb 

RZD Zator” za RYCZAŁTOWĄ cenę określoną w tabeli poniżej -  kol. 2 oraz udzielimy na jego wykonanie  

gwarancji jakości w ilości miesięcy wskazanej w tabeli – kol. 3: 

Nazwa zamówienia Cena ryczałtowa zł. brutto 
 
 

(kryterium oceny ofert) 

Gwarancja  
(ilość miesięcy)  

(kryterium oceny ofert – 
minimum 24 miesiące)  

„Remont stawu „Sylwester” w 
Gospodarstwie Rybackim Przeręb RZD 
Zator” 

  

 
 

1. Przedmiot zamówienia, którego część (części) oferujemy wykonać zostanie zrealizowany w terminie zgodnym z 
SIWZ, i na zasadach określonych w SIWZ. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze: 
a) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia; 
b) wszyskimi załącznikami do SIWZ, w tym z projektem umowy oraz przedmiarem; 
c) wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego, o ile takie miały miejsce; 
 i nie wnosimy do nich zastrzeżeń (w tym w zakresie jej kompletności) oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte 
– zobowiązując się do ich przestrzegania.   

3. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (projekcie umowy) przedmiotowego postępowania. 

4. Oświadczamy, że żądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem 
przedmiotu zamówienia. 
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5. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia 
niniejszej oferty. 

6. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni, zgodnie z SIWZ (bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert w postępowaniu).  

8. Oświadczamy, iż załączone do oferty oświadczenia i dokumenty należy traktować jako wskazane na każdym 
etapie postępowania zgodnie z § 10 rozporządzenia ministra rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz 
jako aktualne. Zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania zamawiającego, jeżeli w trakcie 
prowadzenia postępowania nastąpi zmiana w zakresie aktualności tych dokumentów. 

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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)) wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*.  

10. Oferta została złożona na .......................... stronach kolejno ponumerowanych od ...........................  do 
.......................... 

11. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
a) ……….............................................................................................................................................................  
b) ……….............................................................................................................................................................  
c) ……….............................................................................................................................................................  
d) ……….............................................................................................................................................................  

12. Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte w niżej wymienionych załącznikach stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być 
one udostępniane:  
1) ……………………………………………………. 
2) ………………………………………………………. 
(proszę przekreślić - jeżeli nie dotyczy)  

13. Informujemy, że (niewłaściwe przekreślić)†: 
- wybór naszej 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/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): 
………………………………………………………………………. Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) 
powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł netto. 

 
……………………………………… 

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

                                            
*
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). 
† dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj.  
w przypadku: a) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, b) mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 
7 ustawy o podatku od towarów i usług, c) importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez 
zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 


