
Załącznik nr 1  

 
…………………………………………………                                       …………….…………, dn. ….………..                
(Nazwa Wykonawcy, adres, NIP) 

 

…………………………………………………            
(imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby do kontaktu z Zamawiającym) 

 

 ………………………………………………… 
(e-mail) 

OFERTA WYKONAWCY 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia ofert na:  

 

„Sporządzenie dokumentacji projektowej wyburzenia komórek lokatorskich (budynków 

gospodarczych na działce nr ewid. 032 obr. 0308) zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 45  

w Częstochowie” 

 

1. Oferuję sporządzenie dokumentacji projektowej za niżej podaną cenę ryczałtową, której definicję 

określa art. 632 Kodeksu cywilnego: 

  

   Cena netto ……………………………………zł 

 

Słownie…………………………………………………………………………………….. 

 

Podatek VAT (%)  ….. 

 

Cena  brutto …………………………………...zł 

 

Słownie………………………………………………………………………………………. 

      

2. Oświadczam, że oferta cenowa uwzględnia pełny koszt realizacji przedmiotu zamówienia.  

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia  i nie wnoszę do niego zastrzeżeń 

oraz zdobyłem/am konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty i gwarantuję 

niezawodność wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia, stosownie do warunków określonych 

w Zaproszeniu do składania ofert. 

4. Wyrażam zgodę na 45-dniowy termin płatności, liczony od daty dostarczenia faktury. 

5. W przypadku stwierdzenia wad lub niekompletności dostarczonej dokumentacji lub w przypadku 

wniesienia do niej uwag i sugestii, zobowiązuję się do usunięcia nieprawidłowości lub uwzględnienia 

wniesionych przez Zamawiającego uwag i sugestii, merytorycznego ustosunkowania się do nich, w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

6. Oświadczam,  że: 

1) nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.1-3 Ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) oraz nie 

wprowadzono wobec mnie/nas zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie art. 5k ust.1 
Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 

nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 

sytuację na Ukrainie; 

2) przedstawiony zakres robót zrealizuję/my w określonym terminie tj. do dnia 15.08.2022r., 

3) akceptuję/my warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego 

zaproszenia; 

4) akceptuję/my zawarty w zaproszeniu projekt umowy i zobowiązuję/my się w przypadku wyboru 

mojej/naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonbxheyde


5) zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym zaproszeniem do składania 

ofert oraz załącznikami do niniejszego zaproszenia, 

6) przedmiot zamówienia zostanie wykonany przez osoby posiadające uprawnienia niezbędne 

do wykonania zamówienia, tj.: projektanci powinni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń 

zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 

2019 r. Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie innych obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a 

ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 

ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane 

na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 

22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej; 

7) wypełniłem/am/śmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 

2016/679 (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) wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/am w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
*(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), 

7. Zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do: 

1) sporządzenia dokumentacji w: 5 egzemplarzach w formie papierowej, 1 egzemplarzu w 

formie elektronicznej PDF i 1 egzemplarzu w formie elektronicznej edytowalnej, 
2) dostarczenia kompletnego przedmiotu zamówienia na adres Zamawiającego, w terminach i na 

warunkach określnych w umowie, 

3) ścisłej współpracy z Zamawiającym w realizacji przedmiotu zamówienia, 

4) informowania o istotnych zmianach lub występujących utrudnieniach. 

8. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie. 

9. Oświadczam, że wszystkie strony oferty, łącznie z wszystkimi załącznikami, składają się z kolejno 

zszytych i ponumerowanych stron  od nr ……… do  nr  ….. . 

10. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 

 

1) …………………………………………………. 

 

2) …………………………………………………. 

 

3) …………………………………………………. 

 

4) …………………………………………………. 

 
 

 

 

 

 

 

 

......................................, dnia ....................                 …..………………………………………….. 
                                                                    podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

      woli w imieniu Wykonawcy 

                    (pieczęć Wykonawcy) 

 


