
M.C.M. „Polesie” w Łodzi      
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  -   nr referencyjny postępowania:  296/Z/ZP/2020   

Nazwa zamówienia:  Modernizacja budynku Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi                                             
w lokalizacji przy ul. Garnizonowej 38 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ „Formularz oferty” 

Zamawiający: 
MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE 

„POLESIE” W ŁODZI 
ul. Andrzeja Struga 86 

90-557 Łódź 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy z dnia                                   
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych pn. „Modernizacja budynku Przychodni 
Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi w lokalizacji przy ul. Garnizonowej 38”– 
nr referencyjny postępowania: 296/Z/ZP/2020, niniejszym składam/my ofertę w przedmiotowym 
postępowaniu: 
 
1.   Dane Wykonawcy/Wykonawców 

Pełna nazwa (w przypadku prowadzenia działalności indywidualnej także imię i nazwisko): 
      ……............................................................................................................................................. 

Adres (kod pocztowy, miasto, ulica) 
....................................................................................................................................................... 
Województwo........................................................Tel./fax............................................................. 
Adres e-mail ……………………………………….. NIP ................................., Regon ………......... 
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę  
………………………………………………………………………………………………...................... 
(imię, nazwisko, funkcja) 

 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  
……………………………………………………….…………………………………..………………… 
Tel./fax. ……...................................................Adres e-mail …………………………………...……. 
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): 
…………………………………………………………………………………………………….…....................... 
 
Czy Wykonawca jest małym czy średnim przedsiębiorstwem?           

 □ TAK*                  □ NIE* 

* zaznaczyć właściwe znakiem X 

 
2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ za cenę       

ofertową brutto: ….......................................................zł 
słownie:  ......................................................................................................................................... 

w tym podatek VAT stawka…….…….. %, , cena ofertowa netto-……………..................……… zł 
 
3.   INFORMUJEMY, że wybór naszej oferty (wybrać odpowiednio pkt 1 lub pkt 2, niepotrzebne skreślić) 

 1) nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

 2) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  
 
 …………………..………………………………………….............................................................  
(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku). 
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4.  Na wykonany przedmiot zamówienia (t.j. na roboty budowlane i zastosowane materiały) 
UDZIELAMY GWARANCJI w okresie: ………… miesięcy. 
 
5.   ZOBOWIĄZUJĘ/MY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w SIWZ  tj.: 

do dnia 15.12.2020 r. 
 
6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone w SIWZ w tym termin zapłaty do 30-stu dni od 

dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. 
 
7.   UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest 
pierwszym dniem biegu terminu związania ofertą. 

 
8.  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/i 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 

 
9. SKŁADAMY niniejszą ofertę w imieniu własnym / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się                            

o udzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić) 
 
10. OŚWIADCZAMY, że  przedmiotowe  zamówienie  zrealizujemy  sami  bez  udziału  

podwykonawców  
lub   
oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie zrealizujemy z udziałem  podwykonawców  w  
części*………………………………….………………...................……………………………………
………………………………….………………....................…………………………………………… 
* należy odpowiednio skreślić lub wypełnić 

 
11.  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.*** 

12.  OŚWIADCZAM/MY,  że   zapoznaliśmy   się   z   postanowieniami   umowy   stanowiącymi                    
załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskaliśmy konieczne    
informacje do przygotowania oferty. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
** 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) 
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13.  OFERTĘ   niniejszą   składamy    na  …………………….   kolejno    ponumerowanych    stronach.  
 Do oferty załączamy następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) ………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………… 

5) ………………………………………………………… 
 

 

14. Pod  groźbą  odpowiedzialności  karnej  wynikającej  z art. 297 §1 kodeksu karnego 
OŚWIADCZAMY,  iż wszystkie złożone przez nas dokumenty i oświadczenia zawierają dane 
prawdziwe i aktualne na dzień składania niniejszej oferty. 

………………..…….,dnia …………….……. r.       …………………..…………………………………                          
(miejscowość)                                                                                      (podpis osób(y)  uprawnionej do reprezentacji wykonawcy)             

 

 


