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Ja/my niżej podpisany/ni:___________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz_______________________________________________________________ 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, sprawa nr AG-270-1-2020, na zadanie pod nazwą: 

 

„Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej 

przebudowy budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na potrzeby dostosowania  

go do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych z uwzględnieniem poprawy 

funkcjonalności, wraz ze świadczeniem nadzoru autorskiego”  

Realizacja w ramach zadania pn.: Dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej  

do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej – Etap V 

prowadzonym przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie 

składamy niniejszą ofertę. 

1 Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ (określonym w Opisie 

przedmiotu zamówienia i we wzorze umowy) za cenę : ____________________________zł (słownie 

złotych: ____________________________________________________________________________) 

informujemy, że wybór tej oferty: 

*(I) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług (dalej podatek VAT) 

*(II) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do 

następujących towarów i usług: ________________________________________ (wskazać nazwę, rodzaj) 

o wartości (podać wartość bez kwoty podatku) ____________________zł 

Uwaga 
W przypadku wskazania opcji (I)   cena oferty powinna zawierać podatek VAT. 
W przypadku wskazania opcji (II) cena oferty nie powinna zawierać podatku VAT, który zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług powinien być rozliczony przez Zamawiającego. 

2. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym 

w Rozdziale III pkt 7 SIWZ. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej 

postanowieniami i zasadami postępowania. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 

30 dni od upływu terminu składania ofert. 

5. *Zamówienie zamierzamy zrealizować sami, bez podwykonawców. 

*Zamówienie zamierzamy zrealizować z udziałem podwykonawców. Części zamówienia, których 

wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom oraz nazwy (firmy) tych podwykonawców są 

następujące: 

OFERTA 

 
 
 
 
 

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres 
w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 
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Określenie części zamówienia Nazwa (firma) podwykonawcy 

  

  

  

*wskazać właściwe 

6. Oświadczamy, że zawarty w załączniku nr 8 do SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany 

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych 

we wzorze umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

7. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na nasz adres: 

____________________________________________________________________________________ 

nr tel.: _____________________, faks: _____________________, e-mail: _______________________ 

8. Ofertę niniejszą składamy na ____________ kolejno ponumerowanych stronach. 

9. Dokumenty zawarte na stronach od ___ do ___ zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być 

ujawniane pozostałym uczestnikom postępowania. 

10. Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy 

Jestem małym lub średnim przedsiębiorcą**:   TAK* / NIE* 

** Informacja wymagana wyłącznie do celów statystycznych 

Definicje (Dz.Urz. UE. L. 124 z 20. 05.2003 str. 36) 
1) Mikroprzedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.  
2) małe przedsiębiorstwo –  przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 

nie przekracza 10 mln EUR 
3) średnie przedsiębiorstwa – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami 

i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln. EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 mln. EUR 
Jeżeli Wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą należy zaznaczyć TAK 

11. Oświadczamy, 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***. 

***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). 

12. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1) __________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________________ 

5) __________________________________________________________________ 

6) __________________________________________________________________ 

 
 

________________ dn. ________________                       _________________________________________________ 

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 
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załącznik należy złożyć wraz z ofertą 

 

 

 

 

 

 

„Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej 

przebudowy budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na potrzeby dostosowania go do 

obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych z uwzględnieniem poprawy funkcjonalności, 

wraz ze świadczeniem nadzoru autorskiego”  

Realizacja w ramach zadania pn.: Dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej  

do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej – Etap V 

l.p. Wyszczególnienie elementów 
Cena  

(wartość brutto) 
[zł] 

1 2 3 

Etap I – Wykonanie koncepcji, Etap II - Wykonanie projektu budowlanego, Etap III – Uzyskanie 
wymaganych pozwoleń administracyjnych 

1 
Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń 
administracyjnych, zgodnie z zakresem określonym w Części IV pkt 2 ppkt. 1) 
2) oraz 3) Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

Etap IV – Wykonanie projektu wykonawczego 

2 
Wykonanie projektu wykonawczego, zgodnie z zakresem określonym 
w Części IV pkt. 2 ppkt. 4) Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

Etap V - Świadczenie usługi nadzoru autorskiego. 

3 

Nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych w oparciu o Projekt 
zgodnie z zakresem i zasadami określonymi w Części IV pkt 2 ppkt 5) Opisu 
Przedmiotu Zamówienia 

30 [ilość pobytów] x _________ [cena - wartość brutto jednego pobytu] zł =  

 

RAZEM: 
 

 

1. Kwotę „RAZEM” należy przenieść do pkt 1 Formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) 

2. Kwota „RAZEM” (podsumowanie tabeli) i wartość wpisana w pkt 1 Formularza oferty powinny być 

odpowiednio identyczne. 

Zamawiający prosi o staranne wypełnienie tabeli i sprawdzenie działań matematycznych. 

 

 

 

.................................. dn. ...........................                        ……................................. ...................................................... 

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 

 

FORMULARZ CENOWY 
 

 

 

 

 

(pełna nazwa/firma 

Wykonawcy, adres 

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 


