
Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY  

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

Dostawa, montaż oraz instalacja urządzeń multimedialnych i oprogramowania wraz 
z pawilonem wystawienniczym pod nazwą: „Klimat, Zwierzęta, Ludzie” 

 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                            01/D/2015 

1. Zamawiający: 

ZOO Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą pl. ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław.   

2. Wykonawca: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

lp. nazwa(y) Wykonawcy(ów) adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

3. Osoba uprawniona do kontaktów:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

e-mail  

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

4.1. Zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia. 

4.2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej 

zmian.  

4.3. Cena mojej (naszej) oferty za realizację zamówienia wynosi: 

  
Cyfrą [PLN] Słownie 

Cena brutto 
  

wartość netto   

Podatek VAT   

Stawka VAT …… % 

w tym:  

za przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej oraz za przeniesienie praw i udzielenie 

zgód, o których mowa w § 8 wzoru Umowy, oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w wysokości 
(suma pozycji 1 oraz 6 Zestawienia kosztów zadania, tj. Załącznika nr 1a)1:  

                                                 
1 Uwaga: Suma pozycji 2 oraz 6  Zestawienia kosztów zadania nie może przekroczyć 1 % wartości oferty netto (poz. 25). 
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Cyfrą [PLN] Słownie 

Cena brutto 
  

wartość netto   

Podatek VAT   

Stawka VAT …… % 

  

oraz za wykonanie pozostałych obowiązków stanowiących przedmiotu zamówienia: 

  
Cyfrą [PLN] Słownie 

Cena brutto 
  

wartość netto   

Podatek VAT   

Stawka VAT …… % 

 

 
4.4. Zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu niniejszego zamówienia w terminie 7 miesięcy od dnia 

podpisania umowy, z zachowaniem następujących terminów pośrednich: 

4.4.1. Przekazanie projektu budowlanego, uprzednio uzgodnionego z Zamawiającym oraz złożenie kompletnego 
wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę nastąpi w terminie 6 tygodni od dnia podpisania Umowy, 

4.4.2. Przekazanie, uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiającego, kompletnej dokumentacji projektowej 
nastąpi w terminie 10 tygodni od dnia podpisania Umowy 

4.4.3. Rozpoczęcie realizacji prac na podstawie ww. dokumentacji oraz zgodnie z Opisem przedmiotu 
zamówienia nastąpi w terminie14 dni po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. 

4.5. Termin wykonania zamówienia obejmuje jednocześnie zakończenie procedur odbiorowych i uzyskanie 
ostatecznej decyzji koniecznej do dopuszczenia do użytkowania lub ostatecznych decyzji warunkujących to 
dopuszczenie. 

4.6. Wykonawca będzie realizował prace tylko w obszarze wyznaczonym przez Zamawiającego. Pozostałe 
wszelkie niezbędne prace i dostawy należy wykonać we wcześniej uzgodnionym terminie z przedstawicielem 
Zamawiającego. Dostawy elementów konstrukcyjnych mogą nastąpić od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 6.00 do 9.00 lub od 17.00 do 21.00. 

4.7. Za datę zakończenia robót uważa się potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wpis do Dziennika Budowy 
zgłaszający zakończenie robót oraz pozytywny protokół uruchomienia ekspozycji wystawienniczej, o którym 
mowa w § 5 ust. 3 Wzoru umowy. 

4.8. Oświadczamy, że na wykonanie przedmiotu zamówienia udzielamy 60 / 72 / 842 miesięcy gwarancji.  

4.9. Niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni. 

4.10. Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony(e) w Części II SIWZ. 

4.11. Wadium wniesione w pieniądzu prosimy zwrócić na konto nr: ……………………………………………. 

                                                 
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne. W przypadku braku wykreślenia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował 60 
miesięcy gwarancji.  
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4.12.    W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w 

miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się wnieść 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z treścią pkt 12 IDW. 

4.13.    Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia]3. 

4.14. Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego 

zamówienia. 

4.15. Oświadczam, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej4 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.).  

4.16. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.), [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 i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym 

uczestnikom postępowania5: 

strony w ofercie 

(wyrażone cyfrą) lp. oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

od do 

1.    

2.    

    

W przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiający 

wymaga od Wykonawcy, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych, aby poniżej wykazał, 

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (tj. art. 11 ust. 4. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: przez tajemnicę przedsiębiorstwa 

rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 

niezbędne działania w celu zachowania ich poufności6:  

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4.17. [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia /następujące części 

niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]7:  

lp. nazwa części zamówienia 

1.  

2.  

                                                 
3 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
4 W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej prosimy o wykreślenie oświadczenia zawartego  w pkt. 4.15 
formularza oferty i przedłożenie listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 
5)ustawy pzp. 
5 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
6 Wykonawca wykazując, iż zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  powinien wykazać w szczególności:  
- że ww. informacje nie były ujawniane do wiadomości publicznej oraz 
- wskazać na niezbędne działania, jakie Wykonawca podjął celem zachowania ich poufności oraz 

   - rodzaj informacji techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą – 
podlegających zastrzeżeniu. 
7 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 



 
Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

4 z 4 

5. Podpis(y): 

lp. 

nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

miejscowość 
i data 

1.      

 


