
Załącznik nr 1 do SIWZ 

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

2 ...............................
(pieczątka Wykonawcy/ów)

OFERTA

DANE WYKONAWCY
(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika):

1.
Pełna nazwa: ...............................................................................................................................……………………………
Adres: ulica.................................................. kod.......................... miejscowość..........................……………………………
tel.:  ................................ fax:  ..................................   e-mail....................................................……………………………..
numer NIP........................................................... numer REGON.................................................…………………………..

2.
Pełna nazwa:................................................................................................................................……………………………
Adres: ulica.................................................. kod.......................... miejscowość..........................…………………………...
tel.:  ................................ fax:  ..................................   e-mail.....................................................…………………………….
numer NIP........................................................... numer REGON.................................................…………………………..

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: 

„Świadczenie  kompleksowych usług ratownictwa wodnego dla Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
Pływalnia „Błękitna”, zlokalizowanej w Wyszkowie, ul. Geodetów 54 w okresie 01.03.2021 – 28.02.2022”

jako upoważniony/upoważnieni na piśmie lub wpisani w rejestrze nr ……………………  
w imieniu reprezentowanej firmy oświadczam/oświadczamy, że:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków na 
następujących warunkach:  
Kryterium 1: Cena

Lp.
RODZAJ
USŁUGI

CENA
JEDNOSTKOWA

NETTO

(za jedną godzinę
pracy

ratowników)

PODATEK

VAT

CENA*
JEDNOSTKOWA

BRUTTO

(za jedną
godzinę pracy
ratowników)

Cena* bru o za usługę

za pracę ratowników w
całym okresie
wykonywania
zamówienia

(do wyliczenia należy przyjąć
liczbę roboczo godzin  2

ratowników tj. 10 900 godzin)

A B C D E F

1.

Obsługa
ratownicza

Pływalni
„Błękitna”,

WOSiR

…………… zł …….. zł …….. zł
……….. h x ……… zł / godz.

bru o = ………… zł

CENA OFERTY :
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(* cena – obejmuje wszystkie należne podatki, w tym podatek VAT).

Kryterium 2: Termin płatności faktury
Oferujemy następujący termin płatności faktury: …….. dni.

1) OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do
nich zastrzeżeń.

Uznajemy się  za związanych określonymi w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia  zasadami
postępowania.

2) Oświadczamy,  że   dysponujemy  niezbędnym  sprzętem  i  wyposażeniem  przewidzianym  przepisami
prawa dla osób przewidzianych do realizacji zamówienia.

3) OŚWIADCZAMY, że wskazana w formularzu ofertowym cena bru o została obliczona zgodnie z ustawą
z dn. 9 maja 2014 o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 178.)

4) OŚWIADCZAMY, że jesteśmy*/nie jesteśmy płatnikami podatku VAT /niepotrzebne skreślić/ 

5) OŚWIADCZAMY, iż zrealizujemy przedmiotowe zadanie w terminie od dnia 01.03.2021 – 28.02.2022r.

6) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7) Oświadczamy, iż wadium w wymaganej wysokości wnieśliśmy w formie………………. 

8) W przypadku zwrotu wadium, prosimy o jego przekazanie (wniesionego w formie pieniężnej) na konto
………………………………………...

9) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, który został dołączony do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do podpisania umowy
na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10) Zobowiązujemy  się  do  zapewnienia  ciągłości  ubezpieczenia  od odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu
prowadzonej działalności na kwotę min. 500 000,00 zł.

11) Prace  objęte  przetargiem  zamierzamy  wykonać  sami,  za  wyjątkiem  prac  podanych  w punkcie  10
oferty.

12) Następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom:*
Lp. Nazwa i adres podwykonawcy(jeśli jest znany) Zakres prac do wykonania

* wypełnić w przypadku powierzenia części prac podwykonawcom

13) OFERUJEMY  następujący  termin płatności  faktur: do ...................  (min. 14 dni, max. 35 dni) od daty
poprawnie wystawionej faktury VAT. 

14) Oświadczamy na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, że:
1) żadna z informacji  zawartych  w ofercie  nie stanowi  tajemnicy przedsiębiorstwa  w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
2) wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumie-
niu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnio-
ne, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Numery stron w ofercie

od do

Strona 2 z 3
* -  niepotrzebne skreślić



Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów:...................................................................................
…………………………………………………………………………................…...........…. 

15) Oświadczam/y, że jestem/jesteśmy małym, średnim przedsiębiorstwem: 

                     1) TAK (zaznaczyć właściwe)                      2) NIE (zaznaczyć właściwe)

16) Informujemy, że wszystkie zawarte w ofercie informacje są aktualne na dzień składania oferty.

17) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

*1) 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 z późn. zm.). 

* 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

18) Oferta zawiera ……………. ponumerowanych stron.

......................... dnia ............................                       ......................................................................
    podpis wraz z pieczątką osoby  upoważnionej

                do reprezentowania Wykonawcy
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