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Znak sprawy: A.272.3.2020                      Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
Zamawiający: 
Gmina Miejska Kraków – Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy im. Szarych Szeregów 
Al. Powstania Warszawskiego 6, 31-541 Kraków 
tel. +48 12 411 72 20 
e-mail: sekretariat@ksos.pl 
(pełna nazwa/firma, adres) 

 
Wykonawca: 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
reprezentowany przez: 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 

F O R M U L A R Z   O F E R T Y 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. Przebudowa pomieszczeń sanitarnych, szatni i korytarza – etap I na 
Międzyszkolnym Basenie Pływackim Śródmieście w Krakowie, ul. Fr. Nullo 23 (nazwa 

postępowania), prowadzonego przez Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy im. Szarych 
Szeregów (oznaczenie zamawiającego), oferujemy wykonanie zadania objętego postępowaniem - 
zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
1. Cena ofertowa – tj. cena za wykonanie całego zakresu zamówienia wynosi: 
 
______________________ złotych brutto (słownie złotych: ________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
uwzględniając w tym podatek VAT w wysokości ______ % 
 
2. Termin wykonania zamówienia: do dnia ____________ 

od dnia 1 czerwca 2020 r. i nie później niż do dnia 20 sierpnia 2020 r.  
Termin wykonania zamówienia obejmuje 7-dniowy okres na odbiór, liczony od dnia 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości obiektu do odbioru. 

 
Maksymalny termin wykonania zamówienia: do dnia 20.08.2020 r.  
Skrócenie terminu wykonania zamówienia o okres 7-miu dni tj. do dnia 13.08.2020 r. 
(skrócenie o 7 dni) – do oceny w kryterium 3. 

 
3. Okres gwarancji - do oceny w kryterium 2: 
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Na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia udzielamy ____________ 
miesięcy gwarancji. 
 
Na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia minimalny okres gwarancji to 36 
miesięcy a maksymalny to 72 miesiące. 
 
Okres gwarancji musi zostać podany w miesiącach, przy czym wydłużenie okresu 
gwarancji musi odnosić się do okresów 12-miesięcznych tj. 48 miesięcy, 60 miesięcy, 72 
miesiące – do oceny w kryterium 2.  
 

4. Warunki płatności: zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy zawartymi w załączniku 
nr 2 do SIWZ. 

 
5. Oświadczamy, że pozostajemy związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu 

terminu składania ofert. 
 
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje 
konieczne do przygotowania oferty. Oświadczamy, że oferowana robota budowlana 
spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. 

 
7. Oświadczamy, że akceptujemy istotne postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 2 

do SIWZ. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na 
określonych w istotnych postanowieniach umowy warunkach, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
8. Następujące części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom*: 
 

1) Podwykonawca: ______________________________________________________ 
 
Część zamówienia: ___________________________________________________ 
 

2) …….. 
 
9. W przypadku wygrania przetargu robotami budowlanymi kierować będzie:  
 
      ___________________________________ uprawnienia nr:______________________ 

 
 

10. Wadium w wysokości _________________________ zł wniesiono w formie _________ 
 

11. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy wysokości 5 % ceny ofertowej w formie _____________ 

 
12. Oświadczamy, że cena obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia. 

 
13. Do oferty załączamy kosztorys ofertowy szczegółowy sporządzony na podstawie 

otrzymanych przedmiarów. 
 
14. Osobą uprawnioną/upełnomocnioną do podpisywania umowy jest pan/pani: 

______________________________________________________________________ 
 

15. Do oferty dołączamy dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
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16. Posiadamy fax o numerze _________________ 

 
telefon stacjonarny nr _____________________ 
 
telefon komórkowy nr _____________________ 
 
e-mail _________________________________ 
 

17. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO w przypadku gdy osoby fizyczne, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskaliśmy, w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w niniejszym postępowaniu. 
 
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, 
str. 1). 

 
 
 
 
 __________________________    ____________________________ 

 miejsce, data          pieczęć i podpis wykonawcy 


