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Wzory dokumentów 
1. FORMULARZ OFERTOWY 

 
FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

O WARTOŚ CI ŚZACUNKOWEJ PONIZ EJ 5 350 000 EURO 
 

„Rozbudowa i doposażenie szpitala celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi - prace budowlane” 
 
Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa 
 

Adres 
 

Nr telefonu/faxu 
 

www, e-mail 
 

NIP 
 

numer KRS  
(jeżeli dotyczy)  

 

 
Zobowiązania Wykonawcy:  
Zobowiązuję się wykonać  przedmiot zamo wienia na warunkaćh okres lonyćh w Śpećyfikaćji Istotnyćh 
Warunko w Zamo wienia wraz z załąćznikami za kwotę: 
 

Cena netto:  słownie: 

Podatek VAT słownie: 

Cena brutto:  słownie: 

 

Śzćzego łowe rozbićie powyz szej kwoty zawiera w kosztorysie ofertowym stanowiąćy załąćznik do oferty 
oraz poniz sza tabela: 
 

Zakres rzeczowy 
Wartos ć  netto    

w zł 
Wartos ć  podatku 

VAT w zł. 
Wartos ć  brutto 

w zł  

Roboty budowlane:    

 

Urządzenia medyczne  

Nazwa sprzętu medyćznego  Ilos ć   
Cena 

jednostkowa 
netto w zł 

Wartos ć  netto 
w zł 

Wartos ć  podatku 
VAT w zł. 

Wartos ć  brutto 
w zł  

Most elektryćzno-gazowy 
trzystanowiskowy  

1 szt 
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Kolumna anestezjologićzna blok 
operaćyjny  

1 szt. 
 

   

Kolumna anestezjologićzna sala 
resusćytaćyjno- zabiegowa  

2 szt. 
 

   

Kolumna ćhirurgićzna sala 
operaćyjna  

2 szt. 
 

   

Lampa operaćyjna  3 szt. 
 

   

Lampa operaćyjna dwućzaszowa  1 szt. 
 

   

Panel nadło z kowy 160 ćm  3 szt. 
 

   

Panel nadło z kowy  350 ćm  3 szt. 
 

   

Panel nadło z kowy 500 ćm  1 szt. 
 

   

Urządzenia medyczne SUMA    

 
Mająć na uwadze kryterium „Ilość zrealizowanych przez Kierownika budowy robót budowlanych 
polegających na budowie, rozbudowie, modernizacji lub przebudowie obiektów szpitalnych: 
oddziały szpitale, blok operacyjny, SOR o wartości co najmniej 9 700 000,00 zł brutto” wykazujemy 
do ućzestnićzenia w wykonaniu niniejszego zamo wienia następująćego Kierownika budowy: 
 

Imię i nazwisko 

Szczegółowy opis realizowanego 
zamówienia o którym mowa w pkt 13.1.2 SIWZ. 

wpisać: zakres prac i miejsce (adres) 
wykonywanych robót budowlanych 

Wartość brutto 
Podstawa dysponowania 
osobą przez wykonawcę 

(forma zatrudnienia) 

    

 
Os wiadćzamy iz  w/w osoba posiada przynalez nos ć  do włas ćiwej Izby Śamorządu Zawodowego 
potwierdzoną stosownym zas wiadćzeniem wydanym przez tę jednostkę (lub inny odpowiedni dokument 
potwierdzająćy przynalez nos ć  do włas ćiwyćh dla danego kraju jednostek – w przypadku składania oferty 
przez podmiot zagranićzny), 
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Mająć na uwadze kryterium „Ilość zrealizowanych przez Kierownika budowy robót budowlanych na 
obiektach objętych ochroną Konserwatora zabytków lub Miejskiego konserwatora zabytków” 
wykazujemy do ućzestnićzenia w wykonaniu niniejszego zamo wienia następująćego Kierownika budowy: 
 

Imię i nazwisko 

Szczegółowy opis realizowanego 
zamówienia o którym mowa w pkt 13.1.3 SIWZ. 

wpisać: zakres prac i miejsce (adres) 
wykonywanych robót budowlanych 

Wartość brutto 
Podstawa dysponowania 
osobą przez wykonawcę 

(forma zatrudnienia) 

    

 
Os wiadćzamy iz  w/w osoba posiada przynalez nos ć  do włas ćiwej Izby Śamorządu Zawodowego 
potwierdzoną stosownym zas wiadćzeniem wydanym przez tę jednostkę (lub inny odpowiedni dokument 
potwierdzająćy przynalez nos ć  do włas ćiwyćh dla danego kraju jednostek – w przypadku składania oferty 
przez podmiot zagranićzny), 
 
Mająć na uwadze kryterium „Wydłużenie gwarancji na trwałość zabezpieczeń antykorozyjnych 
do 10 lat oraz na elementy konstrukcyjne i szczelność poszycia dachu  do 10 lat” informuje iz : 

Wyrażam zgodę* Nie wyrażam zgody* 

* niewłaściwe skreślić 
na wydłuz enie gwaranćji na trwałos ć  zabezpiećzen  antykorozyjnyćh do 10 lat oraz na elementy 
konstrukćyjne i szćzelnos ć  poszyćia daćhu do 10 lat.  
 
Os wiadćzam, iz  do oferty dołąćzam harmonogram realizaćji robót budowlanyćh przedstawiony w formie: 

wykresu Gantta wraz ze 
ścieżką krytyczną* 

wykresu Gantta* innej formie* 

* niewłaściwe skreślić 
 
Potwierdzam, iz  organizaćja praćy na plaću budowy spowoduje iz  przebywająćyćh jednoćzes nie na plaću 
budowy będzie ćodziennie minimum 20 oso b  

Tak* Nie * 

* niewłaściwe skreślić 
 
 
Os wiadćzam, iz  do oferty dołąćzam specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń medycznych. 
 
Os wiadćzam, z e: 
• zobowiązujemy się wykonać  przedmiot zamo wienia do dnia 30.04.2021 roku 
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• akćeptuję termin płatnos ći 60 dni od daty otrzymania przez zamawiająćego prawidłowo wystawionej 

faktury 

• uzyskalis my informaćje niezbędne do przygotowania oferty i włas ćiwego wykonania zamo wienia oraz 

zapoznalis my się z warunkami Śpećyfikaćji Istotnyćh Warunko w Zamo wienia oraz tres ćią umowny 

stanowiąćą załąćznik nr 2 do ŚIWZ  i nie wnosimy do nićh zastrzez en ; 

• w ćenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamo wienia i realizaćji przyszłego 

s wiadćzenia umownego. W oferćie nie została zastosowana ćena dumpingowa i oferta nie stanowi 

ćzynu nieućzćiwej konkurenćji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamo wien  Publićznyćh (tj 

Dz.U. 2019 r. poz. 1843) i art. 5-17 ustawy o zwalćzaniu nieućzćiwej konkurenćji (Dz.U. z 1996 r. nr 47, 

poz.211 z po z n. zmianami); 

• wszystkie dokumenty zawarte w oferćie są zgodne z aktualnym stanem prawnym; 

• jestes my związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatećznego terminu składania ofert. 

Informujemy, z e nasze przedsiębiorstwo zakwalifikowane jest do kategorii: ……………………………… (podać ) 
zgodnie z poniz szymi kategoriami: 

-przedsiębiorstwo średnie (mniej niż 250 pracowników oraz roczny obrót nie przekraczający 50 mln Euro 
lub całkowity bilans roczny nie przekraczający 43 mln Euro) 
-przedsiębiorstwo małe  (mniej niż 50 pracowników oraz roczny obrót nie przekraczający 10 mln Euro 
lub całkowity bilans roczny nie przekraczający 10 mln Euro) 
-mikroprzedsiębiorstwo (mniej niż 10 pracowników oraz roczny obrót lub całkowity bilans nie 
przekraczający 2 mln Euro) 
-duże przedsiębiorstwo (250 i więcej pracowników oraz roczny obrót przekraczający 50 mln Euro lub 
całkowity bilans roczny przekraczający 43 mln Euro) 

 
Ponadto os wiadćzam, z e: 

1. Wybo r oferty prowadzi/nie prowadzi* (*niewłas ćiwe skres lić ) do powstania u Zamawiająćego 

obowiązku podatkowego: 

Nazwa usługi, kto rej s wiadćzenie będzie prowadzić  do powstania obowiązku podatkowego: 

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

Wartos ć  usługi bez kwoty podatku VAT: ……………..………………………………………..………. 

2. wypełnilis my obowiązki informaćyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobeć oso b 

fizyćznyćh, od kto ryćh dane osobowe bezpos rednio lub pos rednio pozyskalis my w ćelu ubiegania się 

o udzielenie zamo wienia publićznego w niniejszym postępowaniu (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). 

Informuję, z e zamierzamy powierzyć  wykonanie ćzęs ći zamo wienia podwykonawćy w zakresie: 

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

(w przypadku nie wypełnienia informacji dotyczącej podwykonawcy Zamawiający uzna, że wykonawca 

będzie wykonywał całość zamówienia publicznego)  

 

Osobą do kontakto w ze strony Wykonawćy w zakresie proćedury przetargowej i zawarćia umowy jest 

……………………………………………………………….. (imię i nazwisko), tel. kontaktowy................................................., 

adres email ………..……..….…….…… 

Osobą odpowiedzialna za realizaćję umowy ze strony Wykonawćy będzie ..................................................... (imię i 

nazwisko), tel. kontaktowy............................................., adres email ………..……..….…….……  

Złoz ona oferta zawiera ................... (podać ilość) ponumerowanyćh stron. 

 

 

 

…………………..…dn…………………    ................................................................................................. 

podpis i piećzęć  uprawnionego przedstawićiela Wykonawćy 
 


