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Załącznik nr 1 do SWZ 

 

OFERTA  
 

Do ........................................................................................................................................................................... 
(nazwa i adres Zamawiającego) 

Ja (My) niżej podpisani  ........................................................................................................................................ 

 

działając w imieniu i na rzecz .................................................................................................................................  

      firma( nazwa) wykonawcy 

z siedzibą w ............................................................................................................................................................. 

      adres(siedziba) wykonawcy 

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

 

nr telefonu ...................................................................... e-mail ............................................................................. 

 
adres skrzynki ePUAP …………………..……………………………………………………………………….. 

 

nr rachunku  bankowego (w celu zwrotu wadium)  ............................................................................................... 
 

w odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez 

przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień 

publicznych ( Dz.U.  2019 POZ.2019 ze zm.) pn.: 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Budowa obiektu parkingowo-

sportowego, placu wielofunkcyjnego i parkingu naziemnego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie 

położonym pomiędzy ulicami Jana z Kolna i Zygmunta Duszyńskiego oraz kładki pieszo-rowerowej 

łączącej obiekt parkingowo-sportowy z ulicą Małopolską w Szczecinie” 
 

składam(y) następującą ofertę: 

oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i na warunkach płatności określonych                 

w SWZ za cenę brutto (tj. razem z VAT według obowiązującej stawki) w wysokości   

………..…………………………. (słownie: ……………………………………………………………...…….) 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                    (należy wpisać kwotę z pozycji „RAZEM CENA OFERTY BRUTTO” podaną w poniższej tabeli) 

 

 

Lp. Główne elementy rozliczeniowe 

 

 
 

Zryczałtowana cena brutto 

1.  2. 3. 
1.   I. przygotowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej 

      i uzyskanie jej akceptacji przez Zamawiającego 

 

(uwaga: kwota podana w kolumnie 3 nie może przekroczyć 10 % ceny oferty brutto 

podanej w pozycji „RAZEM CENA OFERTY BRUTTO”) 

 

 

 

2.  II  uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę  

 
(uwaga: kwota podana w kolumnie 3 nie może przekroczyć 40 % ceny oferty brutto 

podanej w pozycji „RAZEM CENA OFERTY BRUTTO”) 

 
 

 

3.  III przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej             

z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, spełniającej wszelkie 

wymagania przepisów prawnych obowiązujących na dzień uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na budowę, ustaw, niezbędnych norm i zasad 

wiedzy technicznej (w tym m.in. projektów wykonawczych 

wielobranżowych, pozwolenia na rozbiórkę łącznicy, kosztorysów 

inwestorskich, zbiorcze zestawienie kosztów) 
        

(uwaga: kwota podana w kolumnie 3 nie może przekroczyć 40 % ceny oferty brutto 

podanej w pozycji „RAZEM CENA OFERTY BRUTTO” 

 

 

4.  IV   pełnienie nadzoru autorskiego  

 

(uwaga: kwota podana w kolumnie 3 nie może przekroczyć 10 % ceny oferty brutto 

podanej w pozycji „RAZEM CENA OFERTY BRUTTO”) 
 

 

 

 

 

 

RAZEM CENA OFERTY BRUTTO   
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1. Informujemy, iż wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: 
 

TAK/NIE 1) 
 

nazwa/rodzaj towaru/usługi  ……..…..….. wartość bez VAT …………………… stawka VAT ………….. 

nazwa/rodzaj towaru/usługi  ……..…..….. wartość bez VAT …………………… stawka VAT ………….. 

nazwa/rodzaj towaru/usługi  ……..…..….. wartość bez VAT …………………… stawka VAT ………….. 
 

 
 

 

2. Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia, zgodnie z jego opisem i na warunkach określonych w SWZ 

zrealizujemy w następujących terminach:  

 

I etap  w terminie do …………………………..…  dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy. 
                                                                     

       Uwaga: Wykonawca dla realizacji I etapu zamówienia może zaoferować jeden z poniższych terminów:                  

do 60 dni lub do 80 dni lub do 100 dni  

 

     II etap w terminie do ………………………………. dni kalendarzowych, licząc od dnia zaakceptowania 

przez zamawiającego koncepcji architektoniczno-urbanistycznej.     

                                
       Uwaga: Wykonawca dla realizacji II etapu zamówienia może wskazać jeden z poniższych terminów:   

                    do 180 dni lub do 220 dni lub do 250 dni  

 

3. Oświadczam(y), że: 

 

1) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, liczonych od upływu terminu składania ofert,                

tj. do dnia 6.05.2021 r. 

2) w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we 

wzorze dołączonych do SWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 
 

 

 

4. Oświadczam(y), że o zamówienie ubiegają się wspólnie nw. Wykonawcy: 

 
 

Lp. Firma (nazwa) Wykonawców Część (zakres) zamówienia 

1.   

2.   
(należy wypełnić, jedynie w przypadku gdy o udzielnie ubiegają się wspólnie wykonawcy) 

 

 

5. Oświadczam(y), że zamówienie wykonamy samodzielnie/powierzymy niżej wymienionym 

Podwykonawcom1) wykonanie poszczególnych części zamówienia:  

 
 

Lp. Firma (nazwa) podwykonawcy Część (zakres) zamówienia, którą wykonawca 

przewiduje udział podwykonawców  

1.   

2.   
(należy wypełnić, jedynie w przypadku gdy wykonawca przewiduje udział podwykonawców) 

 

 

6. Oświadczam(y), że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będziemy polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych, niżej 

wymienionych podmiotów: 

 
 

Lp. Firma (nazwa) podmiotu udostępniającego 

zasoby 

Udostępniane zasoby 

1.   

2.   
(należy wypełnić, jedynie w przypadku gdy wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich) 
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7. 7. Informujemy, iż Wykonawca jest: 

□   mikroprzedsiębiorstwo*  

□   małe przedsiębiorstwo* 

□   średnie przedsiębiorstwo* 

□   jednoosobowa działalność gospodarcza 

□   osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 

□   inny rodzaj 

 

Uwaga – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe 

oświadczenie należy złożyć dla każdego z wykonawców oddzielnie. 

  
 

*w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców. 
 

8. Oświadczam(y), że oferta nie zawiera/zawiera1) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa                    

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Informacje takie zawarte są w dokumentach: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 

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

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

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

     ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Oświadczam(y), że wypełniłem(my) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

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

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 2 

 

Ofertę składam(y) na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.  

Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia: 

1. ................................................................. 

2. ................................................................. 

3. ................................................................. 

4. ................................................................. 
 

 
                                                                                                                

……………………….dnia ………………..2021 r. 
                                                                                                                                (miejsce )                                        ( data ) 

 

 

 

Uwaga ! 

Ofertę należy podpisać zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu                                      

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

______________________________ 

1) niepotrzebne skreślić 
2)  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). 


