
 
Pieczęć firmowa                                                                                                                                       Załącznik nr 1 
                                                                                                      
                                                                         ...................., dnia...................... 

 
FORMULARZ   OFERTY 

 
Po zapoznaniu się z dokumentami przetargowymi, my niżej podpisani składamy ofertę w imieniu 
...........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 

(nazwa i adres firmy –Wykonawcy) 
na wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych dekarskich                      
w zasobach administrowanych przez BTBS Sp. z o.o.; 
Łącznie na sumę: 

 ................................................................................................................................... zł/ brutto 

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

(pełna kwota oferty, słownie i cyframi) 

...................................................................................................................................... zł/ netto 

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

(pełna kwota netto, słownie i cyframi) 
 
Powyższa kwota obejmuje wartość całego zadania objętego zamówieniem. 

 

w tym: 

 - budynki mieszkalne    ……………………. zł/ netto + podatek VAT (8%)  = …………….. zł/ brutto 

 - budynki niemieszkalne    …………………. zł/ netto + podatek VAT (23%)  = …………….. zł/ brutto 

 

Wskaźniki kosztorysowe do rozliczania robót konserwacyjnych i napraw bieżących : 
1. Stawka robocizny (netto) - ......... zł. ( R ) 
2. Koszty ogólne - ......... % ( R+S) 
3. Koszty zakupu - ......... % ( M ) 
4. Zysk - ......... % ( R+S+Ko ) 
Objaśnienie: 
Rn – roboczogodzina netto 
Rb – roboczogodzina brutto 
S – sprzęt 
M – materiały (bez kosztów zakupu) 
Ko – koszty ogólne 
Kz – koszty zakupu 
Z – zysk 
Zamówienie publiczne będzie realizowane w terminie:  12 m-cy  

Termin związania ofertą wynosi  30 dni od daty otwarcia ofert. 
 
 
Jednocześnie oświadczamy, że: 
1.Zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi, w tym wzorem umowy  i w pełni je akceptujemy. 
2.Zrozumieliśmy przedmiot zamówienia, a żądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z  jego prawidłową 

realizacją. 
3.Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania. 
4. Nie znajdujemy się w sytuacji wykluczającej nas z uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne                   

w rozumieniu art. 24 ust. 1Pzp , tym samym przyjmując do wiadomości że: 
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 

1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232).z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została 
stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;  
1a) wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę albo od umowy odstąpił z powodu okoliczności, 
za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wynosi co najmniej 5% wartości 
umowy. 
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy 
po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;  
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,                      
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  



4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                    
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione                  
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 
10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;  
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą 
prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu 
zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.               
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się  wyroku. 
 
5. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1Pzp i posiadamy 

wymagane  dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków w zakresie : 
• posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich 

posiadania; 
• posiadania wiedzy i doświadczenia ; 
• dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; 
• sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

6. Zaznajomiliśmy się z topografią terenu, dokonaliśmy wizji lokalnej i nie wnosimy zastrzeżeń. 
7.Oświadczam, iż Wykonanie poniższych części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom/innym 
podmiotom. 
 
a. …………………………….. 
( zakres powierzonych prac) 
b. …………………………….. 
( zakres powierzonych prac) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
W przypadku, gdy nasza oferta zostanie zaakceptowana : 
1. Zobowiązujemy się podpisać umowę zgodnie z wzorem załączonym do materiałów przetargowych w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego   
2. Przystąpimy do wykonania zamówienia z dniem podpisania umowy. 
3. Przyjmujemy do wiadomości, że Zamawiający będzie się rozliczać wyłącznie z wykonawcą, któremu udzielono zamówienia. 
 
Załącznikami do niniejszej oferty są (wymienić wszelkie dołączone dokumenty, zaświadczenia i oświadczenia: 
1/ ...................................../2……………………………3/……………………………..4/………………………………. 
5/ ...................................../6……………………………..7/…………………………….8/………………………………. 
9/………………………………………10/……………………………….11/…………………………12/………………………….. 
*niepotrzebne skreślić                                                                                                                  
 
 

 

Miejscowość i data: …………………………… 

 
 
 

Podpis Wykonawcy  


