
Załącznik nr 1 do SWZ 
                                                                                                  

 

FORMULARZ OFERTOWY  
 

Nr sprawy 2/ZP/2021 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy  

numer NIP 

oraz numer REGON 
 

telefon / e-mail Wykonawcy 

 

 

ePUAP Wykonawcy  

Przedmiot zamówienia 

Świadczenie usług recepcyjno-informacyjnych wraz z serwisem 

pościelowo-sprzątającym oraz dozorem urządzeń zainstalowanych w 

siedzibie Krakowskiego Teatru Scena STU w 2022 roku  

Wykonawca oświadcza że: „odpowiednie zaznaczyć X” 
  jest mikroprzedsiębiorstwem  

  jest małym przedsiębiorstwem  

  jest średnim przedsiębiorstwem 

  nie jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem 

Po zapoznaniu się ze specyfikacją warunków zamówienia oraz innymi dokumentami postępowania dotyczącymi 

wykonania przedmiotu zamówienia, ja niżej podpisany nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz niniejszym oferuję 

wykonanie zamówienia na warunkach jak poniżej 

Cena jednostkowa: wynagrodzenie za 1 

godzinę wykonywania usługi (zł) 
Netto:  Brutto:  

Cena łączna netto  

w całym okresie zamówienia (cena 

ofertowa netto): 

wynagrodzenie netto za 1 godzinę 

wykonywania usługi  
x 7.300 godzin (zł) 

 

Stawka podatku VAT (%)  

Cena łączna brutto  

w całym okresie zamówienia (cena 

ofertowa brutto): 

cena łączna netto  
+ podatek VAT (zł)  

 

Termin  płatności  …… dni 



Nazwa banku oraz numer konta 

Wykonawcy, na które Zamawiający 

dokona uregulowania należności 
 

Oświadczenia Wykonawcy: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w oświadczeniach złożonych wraz z 

ofertą są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 
konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

******************* 
 

Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu 
 

Wskazanie części zamówienia, które będą 

powierzone podwykonawcom 

Firma podwykonawcy (jeżeli znana na dzień złożenia oferty): 

 

Zakres: 

Firma podwykonawcy (jeżeli znana na dzień złożenia oferty): 

 

Zakres: 

Oświadczenie Wykonawcy  

zgodnie z art. 225 Pzp 

* niepotrzebne skreślić 

"Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 

podatku od towarów i usług".*  
 

Wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 

podatku od towarów i usług".* 
 

oświadczenie o treści pozytywnej powinno zawierać poniżej dane wymagane w art. 

225 ust.2 ustawy Pzp, tj. wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku 

podatkowego, wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku oraz 

wskazanie stawki podatku od towarów i usług jaka będzie miała zastosowanie 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Oświadczenie Wykonawcy  

zgodnie z art. 18 ust.3 Pzp 
* niepotrzebne skreślić 

„Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji”.* 
 

„Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji w związku z czym zastrzegam, że nie 

mogą one być udostępnione”.*: 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

 

1. Podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do 

należytego wykonania zamówienia. 

2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w SWZ, tj. 30 dni od terminu składania ofert. 
3. Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w 

załączniku do SWZ. 

4. Akceptuję(emy) system rozliczeń wskazany w SWZ i projekcie 

umowy. 

5. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za 

najkorzystniejszą, umowę  zobowiązuję(emy) się zawrzeć w 

miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

6. Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

(niepotrzebne skreślić). 
7. Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej 

ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia. 

 

 

Nazwisko i imię osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym: 

 

P. ...…………………………………………………………………….…………………………., 

numer telefonu ……………………………….…..,  numer faksu ………………………………., 

poczta elektroniczna (e-mail) ……………………………………….……………………………., 
 

Data sporządzenia oferty:  

Inne oświadczenia Wykonawcy oraz podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                 podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 


