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Załącznik nr 1 do 

SIWZ 

znak: ZP-271-2/19 

……………………………………….…. 

(pieczęć Wykonawcy) 

.................., dn. .................... 
(miejscowość, data) 

 

Zamawiający: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. 

                             ul. Kręta 4 

                             57-215 Srebrna Góra 

FORMULARZ OFERTOWY 

I.DANE WYKONAWCY 

1. Nazwa Wykonawcy:(Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum) 

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

2. Siedziba Wykonawcy: 

ul:....................................... kod:.................. miejscowość:............................................ 

3.  Adres do korespondencji: 

ul:....................................... kod:.................. miejscowość:............................................ 

4.  NIP: .......................................... 5. REGON: ……………………………………………… 

6.  TEL:  …………………….       7. FAX:  ……………………………. 

8.  MAIL: ....................................... 

9.  OSOBA DO KONTAKTÓW: ......................................... 10. TEL.: ................................ 

Konsorcjum z (jeżeli dotyczy):  

A) Nazwa Partnera: 

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

B) Siedziba Partnera: 

ul:......................................... kod:..................... miejscowość:............................................ 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Oferta dotyczy zamówienia publicznego nr postępowania  ZP-271-2/19   w trybie przetargu nieograniczonego 

pn.: wykonanie robót budowlanych dla zadania Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.), Remont i zabezpieczenie 

murów i sklepień poterny wschodniej Fortu Wysoka Skała w Twierdzy Srebrna Góra. 

 

III.CENA 

 

 

OFERUJEMY WYKONANIE CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZGODNIE Z ZAPISAMI SIWZ, ZAŁĄCZNIKAMI i 

ewentualnymi informacjami dla Wykonawców za cenę uwzględniającą wszystkie koszty wykonania 

zamówienia: 
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netto PLN ………….…………………………………………………………………...  
 
słownie neto PLN ……………………………………………………………………… 
 
plus należny podatek VAT w wysokości 23 %, w kwocie PLN ……………………….. 
 
słownie VAT PLN ……………………………………………………………………… 
 
tj. brutto PLN  ….................................................................................................................. 
 
słownie brutto PLN  …...................................................................…............................. 

Gwarancja ……………..lat  

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 17 grudnia 2019 r. 

*GWARANCJA - należy podać w latach. Jeżeli Wykonawca zaoferuje większą wartość niż maksymalna, 

Zamawiający do oceny ofert przyjmie wartość maksymalną. 

 
Gwarantujemy doświadczenie osób przewidzianych do realizacji Zamówienia: 
do pełnienia funkcji Kierownika budowy – spełniającą wymogi określone w art. 37c ustawy  z dnia 23 lipca 

2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446 z późn. zm.), posiadającą 

odpowiednie i aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w 

specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, określonymi przepisami  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

– Prawo budowlane (Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.)  oraz posiadającą aktualny wpis do Izby 

Inżynierów Budownictwa, ponadto Osoba ta w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, pełniła funkcję Kierownika Budowy przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków w 

zakresie remontów konstrukcji ceglanych lub kamiennych, których wartość robót budowlanych wynosiła 

minimum  150 000,00 zł brutto. 

do pełnienia funkcji nadzoru archeologicznego, osobę spełniającą wymogi określone w art. 37e ustawy z dnia 

23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446z późn. zm.),posiadającą 

uprawnienia archeologiczne, która będzie nadzorowała prace ziemne oraz odgruzowanie i postępowała 

zgodnie z przepisami prawa w zakresie prac budowlanych przy zabytkach i decyzją   nr 1119/2019 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu (delegatura w Wałbrzychu z dnia 30 

sierpnia 2019 r) - zał. nr 8 do SIWZ. 

 
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)  

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego 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). 
 
 
………………, dnia………………………                                                                                                            

................................................................. 
                                                                                                                                   imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby 

                                                                                                                                upoważnionej do 
reprezentowania Wykonawcy 
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IV. POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami zawartymi w ZP-271-2/19, ze wszystkimi załącznikami 
do SIWZ w tym ze wzorem umowy, akceptuje je bez zastrzeżeń oraz uzyskał informacje konieczne do 
przygotowania oferty. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ. Cena oferty 
obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia opisane w SIWZ oraz wszelkie inne koszty niezbędne do 
prawidłowego wykonania zamówienia. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest związany ofertą przez okres wskazany w SIWZ. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

określonej  w SIWZ.  
5. Wykonawca oświadcza, że w przypadku przyznania zamówienia zawrze umowę na warunkach określonych 

we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 

V) PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)* 

NASTĘPUJĄCE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODZLECIMY PODWYKONAWCOM  

L.P. OKREŚLENIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

1  

2  

* Niewypełnienia oznacza wykonanie przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców. 

 

VI ) TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

KORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień z dnia 29.01.2004r. 

publicznych zastrzegamy, że informacje:      (wymienić czego dotyczy) zawarte są w następujących 

dokumentach:      stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 

ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Tekst jednolity z 2003 roku, Dz. U. nr 153, poz. 

1503 z późn. zm.)i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. 

UZASADNIENIE: 

Jednocześnie wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ponieważ: 

      

Wykonawca informację,iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, wykazuje powyżej lub 

w osobnym załączniku w Ofercie. 

Uwaga:  

Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem 

„tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji 

zamieszczone stosowne odsyłacze. 

VII ) INFORMACJA O WYKONAWCY (wypełnia każdy z wykonawców składających ofertę) 

 
Wykonawca oświadcza, że zakwalifikowany jest do przedsiębiorstw – podmiotów gospodarczych wg. definicji 
zawartych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej ( tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 584): 

1. mikroprzedsiębiorstwo – TAK/NIE(zaznaczyć – przekreślić odpowiednio) 
(definicja: podmiot, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 
milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 euro); 

2. małe przedsiębiorstwo – TAK/NIE(zaznaczyć – przekreślić odpowiednio) 
(definicja: podmiot, który zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 
10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 euro); 

3. średnie przedsiębiorstwo – TAK/NIE(zaznaczyć – przekreślić odpowiednio) 
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(definicja: podmiot, który zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 
50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 euro); 

VIII ) WADIUM (wypełnia Wykonawca, który wniósł wadium w pieniądzu) 

 
 
Wadium należy zwrócić na rachunek bankowy nr: 
 
…………………………….… …………………………………  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.                                                                                 ………………………………………… 
(miejscowość)                                      (podpis osoby upoważnionej do                      

reprezentowania Wykonawcy) 
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