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Załącznik nr 3  do SIWZ „Formularz ofertowy” 
 
 

............................................................................                                                                             
           (pieczęć firmowa wykonawcy)   
         M.C.M. „Polesie” w Łodzi 

  ul. A. Struga 86 
         90-557 Łódź 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
W odpowiedzi na ogłoszony przez Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi przetarg 
nieograniczony – nr referencyjny 229/Z/ZP/2020, pn. „Utworzenie nowej pracowni RTG                        
w Przychodni przy ul. Maratońskiej 71 w Łodzi” niniejszym składam/my następującą ofertę: 
 
1.  Dane dotyczące wykonawcy:  
Pełna nazwa (w przypadku prowadzenia działalności indywidualnej także imię i nazwisko):   
…………......................................................................................................................................... 
Adres (kod pocztowy, miasto, ulica) ......................................................................................... 
Województwo....................................................Tel./fax............................................................... 
Adres e-mail …………………………………………………………………….……………………….. 
Adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż powyżej) .…………………..……........................ 
Tel./fax. …….................................................. adres e-mail …………….…............………………. 
NIP ................................................................., Regon .................................................................. 
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: …………………………..……………… 
Tel./fax. ……................................................... adres e-mail ………………………….……...……. 
 
Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem ?           
      □    TAK*                    □    NIE* 
* zaznaczyć właściwe 

2.   Cena oferty:  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  Specyfikacji  Istotnych Warunków 
Zamówienia oferujemy wykonanie zamówienia za łączną ryczałtową cenę:  

............................  netto (słownie: …….................................................................)  

............................  brutto (słownie: ……................................................................) 

powyższa kwota brutto zawiera podatek VAT w wysokości..........................%.  

3.  Oświadczam, że cena oferty obejmuje wszystkie nakłady związane z wykonaniem pełnej 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robót budowlanych, wynikających wprost z 
dokumentacji projektowej, jak również nie ujęte w tej dokumentacji, a bez których nie 
można wykonać zamówienia z uwzględnieniem wymagań specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz programu funkcjonalno-użytkowego, jak 
również ich wykonania zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami. Cena obejmuje 
również wszystkie niezbędne czynności oraz ewentualne materiały niezbędne do 
prawidłowej realizacji relokacji aparatów RTG. 

4.   Oferuję termin gwarancji: 36 m-cy na wykonane roboty budowlane, liczony od momentu 
podpisania protokołu odbioru końcowego. 

5. Oferuję okres gwarancji: ……… m-cy w zakresie relokacji aparatów od momentu 
podpisania protokołu odbioru końcowego. 

6.  Akceptuję termin realizacji zamówienia: całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia 
(opracowania dokumentacji projektowej, wykonania robót budowlanych oraz relokacji 
aparatów RTG) – 3 miesiące od daty podpisania umowy. 

7.  Oświadczam, iż zatrudniam/my na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące 
czynności przy realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 
wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 kodeksu pracy, tj. pracowników 
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wykonujących prace (fizyczne na placu budowy) bezpośrednio związanych z 
wykonaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych i zobowiązuję się/jemy się  na 
każde żądanie Zamawiającego do przedstawienia dokumentów (oryginał lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem) potwierdzających ich zatrudnianie na umowę 
o pracę.  

8.  Akceptuję warunki płatności. Termin zapłaty – przelew w ciągu 30 dni  - licząc od dnia 
otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

9.  Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp oświadczamy, że nasza 
oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa*  
lub  
oświadczamy, że załącznik nr ……………  do naszej oferty zawiera informacje, które 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego 
(wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa).  

 * należy odpowiednio skreślić lub wypełnić 

10. Oświadczam, że przedmiotowe zamówienie zrealizujemy sami bez udziału 
podwykonawcy/ów*  

        lub   
 oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie zrealizujemy z udziałem 

podwykonawcy/ów    w części …………..…………………………………………………………… 
 Nazwa i adres podwykonawcy/ów…………………………………………………………………… 

* należy odpowiednio skreślić lub wypełnić  
11. Pod groźbą odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 §1 kodeksu karnego 

oświadczam,  iż wszystkie złożone przeze mnie dokumenty i oświadczenia zawierają 
dane prawdziwe i aktualne na dzień składania niniejszej oferty.  

12.  Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskaliśmy w celu ubiegania się  o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.*** 

13. Oferta została złożona na .............. ponumerowanych kolejno stronach łącznie                             
z następującymi załącznikami:                                                                                                                                        
1) .....................................................................................................................................  
2) .....................................................................................................................................  
3) .....................................................................................................................................  

 
 
 
Dnia …................................            …............................................................................. 
                    Pieczęć i podpis Wykonawcy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

** 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) 

***  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) 

 


