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Załącznik numer 2 do SIWZ 
 

Zamawiający: 

Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. 

ul. Sienkiewicza 3 

86-100 Świecie 
 

 

FORMULARZ OFERTY 

 
 

składany w nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu w prowadzonym przez Vistula-Park Świecie 

Sp. z o.o. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie 

Parku Wodnego w Świeciu”, numer sprawy: VPS.PN.1.2018 
 
 

DANE WYKONAWCY: 

Wykonawca: 

pełna nazwa/firma: 00000000000000000000000000000000...00. 

adres: ul. ........00..00..., kod 00000..00, miasto 000..00000, kraj 0000...0.... 

NIP/PESEL: 000000000000000000000000000000000...0..00.. 

REGON: 0000000000000000000000000000.00000...0..000... 

Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy wraz z określeniem ich stanowisk/podstawy do reprezentacji: 

000000000000000000000000000000000...0000.................... 

000000000000000000000000000000000...0000.................... 

Osoba do kontaktu w sprawie postępowania: 

imię i nazwisko: ............................................................................... 

numer telefonu: 00............000...................00; numer faksu:00000000000000 

adres e-mail: ................................................................................... 

 

Wykonawca 21: 

pełna nazwa/firma: 00000000000000000000000000000000...00. 

adres: ul. ........00..00..., kod 00000..00, miasto 000..00000, kraj 0000...0.... 

NIP/PESEL: 000000000000000000000000000000000...0..00.. 

REGON: 0000000000000000000000000000.00000...0..000... 

                                                 
1 

 wypełniają jedynie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja). 
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Pełnomocnik1 do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (np. lider konsorcjum):  

pełna nazwa/firma: 00000000000000000000000000000000...00. 

adres: ul. ........00..00..., kod 00000..00, miasto 000..00000, kraj 0000...0.... 

NIP/PESEL: 000000000000000000000000000000000...0..00.. 

REGON: 0000000000000000000000000000.00000...0..000... 

 

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w szczególności zgodnie ze 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przedmiotowego postępowania. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym 

z istotnymi postanowieniami umowy, a także wyjaśnieniami i modyfikacjami treści SIWZ. Do 

dokumentów i zasad oraz warunków w nich zawartych nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz 

przyjmujemy zasady i warunki w nich zawarte, a także zdobyliśmy konieczne informacje do 

przygotowania oferty. Uznajemy się za związanych określonymi w SIWZ postanowieniami 

i zasadami. 

3. Oferujemy realizację zamówienia, zgodnie z wymogami SIWZ, za wynagrodzeniem 

w następującej wysokości:  

Określenie przedmiotu 

zamówienia, 

o którym mowa 

w rozdziale V SIWZ oraz 

w załączniku numer 1 

do SIWZ - 

Szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia 

Przewidywana 

maksymalna 

ilość godzin 

usług, zlecana 

do realizacji 

Cena 

jednostkowa 

(stawka) netto 

za świadczenie 

1 godzinę 

świadczonych 

usług 

(netto  

w złotych/h) 

Stawka 

podatku 

VAT 

(w %) 

Cena 

jednostkowa 

(stawka) brutto 

za świadczenie 

1 godzinę 

świadczonych 

usług 

(brutto  

w złotych/h) 

Wartość 

(cena 

oferty) 

netto 

w złotych  

Wartość 

(cena 

oferty) 

brutto 

w złotych 

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + [(3) x (4)] (6) = (2) x (3) (7) = (2) x (5) 

Świadczenie 

kompleksowych usług 

ratownictwa wodnego 

w obiekcie Parku 

Wodnego w Świeciu 

26.000 000 zł 00. % 000 zł BBB zł BBB zł 

Wartość (cena oferty) brutto w złotych – słownie: 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB.BBB..BB 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
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4. W zakresie dodatkowego (pozacenowego) kryterium oceny ofert, tj.  

W zakresie kryterium numer 2 – „Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób 

wyznaczonych do realizacji zamówienia”: 

oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia zgłaszamy BB 

(słownie:BBBBB..) osób posiadających wyższe niż minimalne kwalifikacje zawodowe 

i doświadczenie, opisane w rozdziale XVII, punkcie 3, podpunkcie B.  

(Uwaga Zamawiającego: Wykonawca może podać: 0 osób, 1 osobę, 2 osoby, 3 osoby, 4 

osoby, 5 osób, 6 osób, 7 osób, 8 osób, 9 osób, 10 i więcej osób) 

w zakresie kryterium numer 3 – „Organizacja osoby, która będzie pełniła funkcję 

kierownika ratowników”: 

Oferujemy i oświadczamy, że czas świadczenia usług przez osobę, która będzie pełniła 

funkcję kierownika ratowników, w każdym miesiącu, przez cały okres realizacji zamówienia, 

będzie wynosił: BBBB..B.. (słownie: BBBBBBBBBBBBBBBB..BB.) dni (po 

minimum 6 godzin każdego dnia). 

(Uwaga Zamawiającego: Wykonawca może podać: 4 dni, 5 dni, 6 dni, 7 dni, 8 dni, 9 dni, 10 

dni, 11 dni, 12 dni, 13 dni albo 14 dni i więcej) 

 

5. Akceptujemy termin i warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ - w treści 

istotnych postanowień umowy. 

6. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie określonym przez 

Zamawiającego w SIWZ. 

7. Oświadczamy, że przy kalkulacji ceny naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty, 

które poniesiemy w związku z pełną realizacją zamówienia, zgodnie z zakresem zamówienia 

określonym w SIWZ, a także wszelkie upusty, rabaty itp. 

8. Oświadczamy, że do wyliczenia cen brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, 

zastosowaliśmy właściwą stawkę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości procentowej 

obowiązującej w dniu złożenia oferty.  

9. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 (trzydziestu) dni. Bieg terminu 

rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. 

10. Oświadczamy, że należymy, jako Wykonawca, do sektora: 

*a) małych lub średnich przedsiębiorstw, 

*b) dużych przedsiębiorstw. 

Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

powyższe należy wypełnić/zaznaczyć jedynie w odniesieniu do lidera – reprezentanta). 

11. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do zawarcia 

umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ (w tym zgodnej 
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z istotnymi postanowieniami umowy), w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

12. Oświadczamy, że sposób reprezentacji i odpowiedzialności spółki/konsorcjum dla potrzeb 

niniejszego zamówienia jest następujący: 

  

000000000000000000000000000000000000..00000.. 

  000000000000000000000000000000000000..00000.. 

(wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne i konsorcja) 
 

13. Zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców*, którzy będą wykonywać 

następujące prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia: 

a) Nazwa (firma) podwykonawcy: 000000000000000..00000, 

zakres prac (część zamówienia), które będzie wykonywać podwykonawca: 

000000000000000000000000000000000000..000, 

b) Nazwa (firma) podwykonawcy: 000000000000000..00000, 

zakres prac (część zamówienia), które będzie wykonywać podwykonawca: 

000000000000000000000000000000000000..000. 

UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale 

podwykonawców, zobowiązany jest do wypełnienia ww. podpunktów (wskazania części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm tych 

podwykonawców). 

 

14. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach: 

od .............. do .............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. *** 

*** Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeże informacje w ofercie jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

15. Oświadczamy, iż oferta została zabezpieczona wadium w wysokości 0000.000.** PLN, 

a wadium zostało wniesione w formie: 000000000000000000.000** 

16. W przypadku wniesienia wadium w formie przelewu, zwrotu należy dokonać na następujący 

numer rachunku bankowego:  00.00000000000000000000000..00 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu błędnego wskazania przez Wykonawcę numeru 

konta, na które należy zwrócić wadium. 
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17. Oświadczamy, że jeśli do upływu terminu związania ofertą nastąpią jakiekolwiek zmiany 

sytuacji w zakresie dotyczącym podmiotu składającego ofertę, a przedstawionej w naszych 

dokumentach, wchodzących w skład oferty, natychmiast powiadomimy o nich na piśmie 

Zamawiającego. 

18. Oferta zawiera 00000 kolejno ponumerowanych stron. 

19. Integralną część oferty stanowią w szczególności: 

1) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

2) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; 

3) pełnomocnictwo do podpisania oferty****; 

4) zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z odpisem z właściwego rejestru lub 

ewidencji, lub pełnomocnictwo dla osoby(osób), która(które) podpisała(y) zobowiązanie****; 

5) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy (składane w przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)****. 

 

00000.00. (miejscowość), dnia 0000.0000. r.  

 

                  0000000000.000000000 

            (podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

                      na podstawie właściwego rejestru lub pełnomocnictwa) 

__________________________________ 

*           - niepotrzebne skreślić  
**        - należy wypełnić 
****    - składane w sytuacjach określonych w SIWZ 


