
 
 

 

 

_____________________________________________________________________________________Strona 1 z 3 
Zał. nr 1 do SIWZ – Termomodernizacja DPS w Konstantynowie –  

wdrożenie inteligentnego systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku 

 

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

Nabywca:  Powiat Bialski 

                 ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska 

      Odbiorca:  Dom Pomocy Społecznej 

    w Konstantynowie 

Kard. Stefana Wyszyńskiego 6-12 

        21-543 Konstantynów 

 

    ----------------------------                            

(nazwa i adres Wykonawcy) 

OFERTA: 
 

Nazwa i adres wykonywania działalności wykonawcy (wykonawców) 

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

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

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Termomodernizacja DPS  

w Konstantynowie - wdrożenie inteligentnego systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania 

wykorzystaniem energii w budynku składamy swoją ofertę na wykonanie zamówienia. 

1. Cena za realizację zamówienia (łącznie z VAT) wynosi ........................................ zł 

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

………………………………………………………………………………………..złotych).  

 

2. Oferuję termin realizacji wynoszący: (zaznaczyć właściwy) 

�termin realizacji wynoszący od 41 do 60 dni od daty podpisania umowy, 

�termin realizacji wynoszący od 31 do 40 dni od daty podpisania umowy, 

�termin realizacji wynoszący do 30 dni od daty podpisania umowy,  

 

Uwaga! 

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym oferowanego terminu 

realizacji, lub poda termin inny niż jeden ze wskazanych powyżej, Zamawiający uzna, że 

Wykonawca oferuje termin realizacji wynoszący od 41 do 60 dni od daty podpisania umowy i 

przyzna ofercie 0 punktów w tym kryterium. 

Oferowany termin realizacji nie może być dłuższy niż 60 dni od daty podpisania umowy. 

 

3. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 

a)  …………………………będzie realizowana przez firmę ………….……………………,   
(należy podać nazwę części zamówienia)     (należy podać nazwę firmy Podwykonawcy) 

b) …………………………będzie realizowana przez firmę ………….……………………,   
(należy podać nazwę części zamówienia)     (należy podać nazwę firmy Podwykonawcy) 

c) …………………………będzie realizowana przez firmę ………….…………………….   
(należy podać nazwę części zamówienia)     (należy podać nazwę firmy Podwykonawcy) 
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4. Wadium w wysokości 1 000,00 złotych zostało wniesione w dniu ...............................  

w formie ............................................................................... . 

 

5. Oświadczamy, że wykonawca jest/nie jest (niepotrzebne skreślić) mikroprzedsiębiorstwem 

bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które 

zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR, 

małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR, średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które nie jest 

mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny 

obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR). 
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

projektem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.  

7. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Oferta została złożona na ….... stronach  podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ….. do 

nr ...... 

9. Oświadczam, że wypełniłem 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. 

10. Informacje zawarte na stronach od …. do …. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione 

przez Zamawiającego. (W przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnicę przedsiębiorstwa 

Wykonawca załączy do oferty wyjaśnienia wykazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy. W przypadku nie załączenia wyjaśnień 

zastrzeżenie informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa nie będzie skuteczne.) 

11. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:  

 

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

     
(podać adres i osobę do kontaktu) 

tel.: ………………, faks: ………………, e-mail: ………………………………………. 

 

 

 

 

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

               (data)      (podpis osoby uprawnionej 

Imienna pieczątka) 

 

 
 

Do formularza oferty załączam następujące dokumenty: 

1) .....................................................................................      
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2)  ..................................................................................... 

3)  ..................................................................................... 


