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       Załącznik nr 1A (wzór) do SIWZ OTBS/ZP/6/2013  

 

 
 
 
 
 
 

O F E R T A (wzór) 

Niniejsza oferta zawiera ................. kolejno ponumerowanych i zszytych zapisanych stron.  

Nazwa Wykonawcy:...................................................................................................................................  

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

ulica.......................................................kod i miejscowość: .....................................................................  

powiat:.................................................. województwo ............................................................................  

adres do kontaktów (jeżeli jest inny niż adres Wykonawcy).....................................................................  

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

osoba do kontaktów: …...................................................................................................................... 

tel. ...................................................... faks...............................................................................................  

NIP .................................................... REGON .........................................................................................  

Kapitał zakładowy w wysokości (dot. Sp. z o.o.) .......................................................................................  

Kapitał wpłacony w wysokości (dot. S.A.) .................................................................................................  

 

Zamawiajacy:  

OŚWIĘCIMSKIE TOWARZYSTWO  
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o. 

ul. 11 Listopada 16C 
32-600 Oświęcim 
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Ubiegając się o zmówienie publiczne na świadczenie usługi p.n.:  

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania 
inwestycyjnego pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

oznaczonego literowo „I” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Oświęcimiu przy 
ul. Zagrodowej, Osiedle Stare Stawy” 

 
oświadczamy, co następuje : 
 
1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i na zasadach zawartych w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za  łącznym wynagrodzeniem:  

...................................................................................................................... PLN netto (bez VAT) 

 
 Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości: ……………………PLN  

Po doliczeniu podatku VAT, cena wynosi:  

...................................................................................................................................... PLN  

Słownie:…………………………………………………………………………………………… 

Cena oferty wskazana w pkt.1 jest ceną ryczałtową i uwzględnia wszystkie koszty poniesione  
w celu należytego wykonania niniejszego zamówienia, w tym w szczególności: koszty wykonania 
dokumentacji projektowej, koszty uzyskania ewentualnych niezbędnych uzgodnień, koszty 
uzyskania ewentualnych pozwoleń, wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich, koszty 
dojazdów, inne opłaty, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, w tym 
ubezpieczenia, wszelkie podatki (także należny podatek VAT) 
 
2. Przedmiot niniejszego zamówienia, zrealizujemy w terminie do ……………….. miesięcy licząc od 

daty zawarcia umowy 

3.  Akceptujemy warunki płatności podane we wzorze umowy.  

4. Usługę objętą zamówieniem wykonamy samodzielnie.1 

5. Oświadczamy, iż warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych spełniamy samodzielnie. 2 

6. Na podstawie przepisu art. 26 ust. 2d w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907), oświadczamy, iż nie 
należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).3 

                                                           
1
 W przypadku realizowania zamówienia przy udziale podwykonawców pkt 4 należy wykreślić oraz złożyć oświadczenie 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ;   
2
 W przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów pkt 5 należy wykreślić i złożyć zobowiązanie tych 

podmiotów do udostępnienia niezbędnych zasobów, np. zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ 
3
 W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, należy wykreślić pkt 6 oraz przedłożyć wraz z ofertą listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z rozdz. IV ust. 6 pkt 1 SIWZ.   
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7. Oświadczam, iż do wykonania zamówienia zaangażuję osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje, uprawnienia oraz prawo wykonywania zawodu określone przez Zamawiającego w 
SIWZ.  

8. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia stanowi załącznik nr............... do 
niniejszej oferty.  

9. Zastrzegam sobie prawo zmiany w/w osób, za pisemnym powiadomieniem Zamawiającego o 
zamiarze dokonania zmiany, która nastąpi po pisemnej akceptacji przez Zamawiającego 
propozycji Wykonawcy i przy zastrzeżeniu posiadania przez te osoby tych samych kwalifikacji.  

10. Do koordynowania i kierowania pracami projektowymi Wykonawca wyznacza p……………………..…, 
tel./faks: …………………………………e-mail……………………………………..:  

11. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń, zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty oraz 
zobowiązujemy się spełnić wszystkie wymienione w Specyfikacji i w załącznikach do niej, 
wymagania Zamawiającego.  

12. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia – tj. 30 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.  

13. Zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia treść wzoru umowy została przez nas 
zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru niniejszej oferty do zawarcia umowy 
na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

14. Wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty (wraz z 
podatkiem VAT), przed zawarciem umowy.  
Zabezpieczenie zostanie wniesione w formie:*  

- w pieniądzu na rachunek Zamawiającego :  
Bank PEKAO S.A. I oddz. W Bielsku Białej,  
nr rachunku: 54 1240 1170 1111 0000 2418 4623, 

- przelewu na inny rachunek uzgodniony z Zamawiającym,  

- poręczeń bankowych,  

- poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zobowiązanie pieniężne),  

- gwarancji bankowych,  

- gwarancji ubezpieczeniowych,  

- poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 
42, poz. 275. z późn. zm.),.  
 
 
 
 
*- niepotrzebne skreślić 
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15. Znając treść art. 297 §1 Kodeksu Karnego „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od 
banku lub innej jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na 
podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, 
pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez 
bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia 
pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub 
zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo 
nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności o istotnym 
znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub 
zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat”, oświadczamy, że 
dane zawarte w ofercie, dokumentach i oświadczeniach są zgodne ze stanem faktycznym.  

16. Wraz z niniejszym formularzem składamy:  
Nazwa załącznika                    nr strony  

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

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

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

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

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

 
 
 
 

................................................................................  
       data i czytelny podpis  
lub podpis na pieczęci imiennej  

osoby upoważnionej do składania oświadczeń  
     w imieniu Wykonawcy 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


