
Załącznik Nr 1 

 

1 

 

ZSCL – szkoła XXI wieku 
Projekt realizowany w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 

dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna 
dla działania: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego 

dla poddziałania: 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT 
 

- WZÓR - 
 

                  ................................................ 
                  (miejscowość i data) 
 
Nazwa i siedziba Wykonawcy: ...................................................................................... 

........................................................................................................................................ 
NIP: ................................................................... 
Tel: .................................................................... 
Faks: ................................................................... 
E-mail: …………………………………………… 
 

O F E R T A 
 

        Zespół Szkół 
       w Czerwionce-Leszczynach 
       ul. 3 Maja 42 
       44-230 Czerwionka-Leszczyny 
 
1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dla zamówienia                                                     
pn: „Przebudowa, remont i wyposażenie pracowni gastronomicznej do                      
praktycznej nauki zawodu oraz przebudowa i remont łazienki na WC z przysto-
sowaniem dla osób niepełnosprawnych” oferujemy wykonanie zamówienia, 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, postanowieniami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz niniejszą ofertą za cenę: 
 
łączna cena brutto = ..................................,........zł  
 
słownie cena brutto: 
 
(...............................................................................................................................), 
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w tym: 

1) cena brutto za roboty budowlane w sali gastronomicznej do 

praktycznej nauki zawodu, o których mowa w pkt 3.2 ppkt 1 SIWZ = 

……………...... zł, 

2) cena brutto za wyposażenie sali gastronomicznej w sprzęt, o którym 

mowa w pkt 3.2 ppkt. 2 litera od a) do k) SIWZ = ....................................zł. 

3) cena brutto za roboty budowlane w pomieszczeniu WC, o których 
mowa w pkt 3.2 ppkt 3 SIWZ =  ......................................... zł. 
 

2. Proponowane powyżej w pkt 1 ceny brutto zostaną zamieszczone w umowie na 
wykonanie przedmiotu zamówienia. 
Ceny te są cenami ryczałtowymi, mają charakter stały, jednoznaczny i ostateczny. 
 

3.  Oświadczamy, że wszystkie roboty budowlane wynikające z zakresu robót 
opisanych w dokumentacji projektowej, w trakcie realizacji zamówienia będą 
wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r.         
poz. 1666 z póżn. zm.), z wyłączeniem czynności wykonywanych przez osoby 
pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.                          
 
4. Oświadczamy, że ww. zamówienie wykonamy w terminie: 
 
1) 80 dni (*) 
2) 70 dni (*) 
3) 60 dni (*) 
 
od dnia od dnia podpisania umowy. 
 
5. Oświadczamy, że na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy 
Zamawiającemu:  
 
a) 36 miesięcy (*) 
b)  48 miesięcy (*) 
b) 60 miesięcy (*) 
 
gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu 
zamówienia.  
 
Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe, 
materiały oraz dostarczony i zainstalowany osprzęt, a także urządzenia                                               
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i wyposażenie. 
Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę jest jednakowy dla całego zakresu 
rzeczowego będącego przedmiotem zamówienia. 
 

    6. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
postanowienia (warunki) dotyczące gwarancji, w tym treść wzoru Karty gwarancyjnej 
zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 
oferty do dostarczenia Zamawiającemu (Inwestorowi) Karty gwarancyjnej o treści 
zgodnej z treścią ww. wzoru w dniu, w którym zostanie podpisany protokół odbioru 
końcowego przedmiotu zamówienia. 
 
7. Zobowiązujemy się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za każdy dzień 
zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości: 

 
1) 0,1 % (**) 
2) 0,2 % (**) 
3) 0,3 % (**) 

 
- łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto (łącznej ceny brutto). 
 

 8. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków 
Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne 
informacje do przygotowania oferty. 

 
9. Oświadczamy, że wybór naszej oferty będzie(**) / nie będzie(**) prowadził do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami                             
o podatku od towarów i usług. 
 

W związku z powyższym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania                                                             
tj.: ……………………………………………..…………………………...……………..(***)  
 

Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku od towarów i usług 
wynosi…………………………………………………………………………………….(***) 
 
10.  Zakres  zadania  objętego  zamówieniem  zamierzamy:  wykonać  sami (**)/ 
zamierzamy powierzyć także podwykonawcy/om (**). 
 
Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcy/om: (***) 
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Lp. Nazwa części zamówienia: 

  
 
 
 
 
 

 
Oświadczamy, że wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie 
powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom, wynosi ….…………………….(***) 
 
Oświadczamy, że w momencie składania oferty znane nam są następujące imiona                 
i nazwiska lub nazwy naszych podwykonawców: 
……………………………………………………………………………………………(***) 
 
11. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas 
wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
12. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
postanowienia, w tym treść wzoru umowy zostały przez nas zaakceptowane                               
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy o treści 
zgodnej z treścią wzoru umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu                    
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
  
13. Oświadczamy, że: 
 

1) następujące oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego, są 
dostępne w wersji elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych: 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….………(***) 
 

2) następujące aktualne oświadczenia i dokumenty wymagane przez 
Zamawiającego, znajdują się w posiadaniu Zamawiającego:  

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……(***) 

 
14. Oświadczamy, że w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie 
działalności gospodarczej: 

 



Załącznik Nr 1 

 

5 

1) jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorcą (**) 
 

2) nie jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorcą (**) 
 
15. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 
1)      pełnomocnictwo do występowania przez podmioty wspólnie (***), 
 
2)  dowód potwierdzający, że realizując zamówienie Wykonawca będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami, w szczególności zobowiązanie innego podmiotu do oddania 
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (***) 
 
3)  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
 
4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
 
5) inne........................................................... (***).  
 
 
 
                     ................................................ 
                          (podpis upoważnionego 
                 przedstawiciela Wykonawcy) 
 
(*)         uzupełnić, 
(**)        niepotrzebne skreślić 
(***)       jeśli dotyczy, 
 (****) Wykonawca zobowiązany jest podać aktualne oświadczenia i dokumenty wymagane przez 
Zamawiającego, znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego oraz oświadczenia i dokumenty wymagane przez 
Zamawiającego, które są dostępne w wersji elektronicznej pod adresami internetowymi ogólnodostępnych                       
i bezpłatnych baz danych oraz adresy internetowe tych baz danych. Zamawiający samodzielnie pobierze 
wskazane przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty z wskazanych przez wykonawcę ogólnodostępnych                    
i bezpłatnych baz danych oraz skorzysta z znajdujących się w jego posiadaniu aktualnych oświadczeń                           
i dokumentów wskazanych przez Wykonawcę.  
 
Uwaga: W rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej za małego przed-
siębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprze-
kraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na 
koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro, 

natomiast za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostat-

nich lat obrotowych: 
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprze-
kraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na 
koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro. 

 

  


