
 

Zadanie:      „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn „Zmniejszenie zużycia energii 

w budynkach SP ZOZ w Słupcy ”  

Dokument:  Załącznik nr 1 do swz 

Nr zamówienia:  …………………….. 

 

FORMULARZ OFERTY 

Przedmiot przetargu „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach SP ZOZ w Słupcy”. 

Zamawiający 

Samodzielny Publiczny   
Zakład Opieki Zdrowotnej   

w Słupcy  
ul. Traugutta 7  
62-400 Słupca 

Wykonawca 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

………………………………………………………………..………………… 

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

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

Adres e-maila Wykonawcy: …………………………….………………... 

NIP …………………………………………………….…………………..…… 

Tel. …………………………………………………….………….…………… 

□      Wykonawca należy do sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw 

Oferowana cena netto  

i brutto 

(z podatkiem VAT) 

 

 

Wartość zadania netto: ...................................................................... zł 

Słownie: ................................................................................................... 

………………………………………………………………….……………….. 

 

Wartość zadania brutto: .................................................................... zł 

Słownie: ................................................................................................... 

………………………………………………………….……………………….. 

 

Termin wykonania zamówienia Zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 7 do swz) 

Warunki płatności Zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 7 do swz) 

Kryterium „Doświadczenie  

projektanta branży 

architektonicznej ” 

……………………………………… -  ilość  projektów 
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1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją warunków zamówienia i wszystkimi 

dołączonymi do niej załącznikami (w tym ze wzorem umowy oraz audytami energetycznymi 

dla budynku głównego i budynku Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy i audytami oświetlenia 

wewnętrznego dla w/w budynków). Na ich podstawie uzyskałem niezbędne informacje do 

przygotowania oferty i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.   

2. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia.  

 

3. Informacje dotyczące podwykonawców:  

L.p. 

Części zamówienia, których wykonanie 

Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom 

Firma podwykonawcy 

1.   

Kryterium „Doświadczenie  projektanta branży architektonicznej ” 

 

Imię i nazwisko  projektanta branży architektonicznej   …………………………….………..................... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Należy wskazać doświadczenie projektanta branży architektonicznej w opracowaniu min. 1 

projektu min. 1 projekt budowlany w zakresie obiektów ochrony zdrowia w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem składania ofert. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że projektant posiada 

dodatkową ilość opracowanych projektów budowlanych, poza wykazanym na potrzeby pkt. 

IV.1.3.1. b) doświadczeniem otrzyma dodatkowe punkty Wskazany w ofercie projektant jest 

tożsamy z osobą która zostanie wykazana w załączniku nr  4 do swz – Wykaz osób  i będzie brała 

udział w realizacji zamówienia.  

 

L.p. Nazwa zadania  
Adres 

inwestycji 

Data 

wykonania 
Wartość projektu Inwestor 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      
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2.   

3.   

 

4. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

ostatecznego terminu składania ofert. 

5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) iwobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.ii 

6. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy na 

warunkach ustalonych w specyfikacji i wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

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

 

            (miejscowość, data)                                                                (pieczątki i podpisy osób uprawnionych 

                                                                                                                          do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 
i  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).  

 

ii   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). 

 


