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Zmodyfikowany Załącznik nr 1 
 
Nazwa i adres Wykonawcy   
     /lub Wykonawców/ 
                          

OFERTA 
 
 

Do                                                                   

Gminy Kielce  

Miejskiego Zarządu Dróg  w Kielcach                                                                 

ul. Prendowskiej 7, 25-395 KIELCE 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 

negocjacji przewidzianym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych na zadanie pn.: 

 

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania                                                         

pn.: „Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu 

podziemnego. ETAP 1 - budowa oświetlenia wzdłuż pierzei południowej                          

i wschodniej Placu Wolności” 

 

Postępowanie nr: WZP.26.1.03.2022 

 

MY NIŻEJ PODPISANI: 

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

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

działając w imieniu i na rzecz: 

 

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

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

............................................................................................................................................... 
(nazwa, adres, REGON i NIP Wykonawcy/Wykonawców – wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków Konsorcjum) 

 
 

 

    
będącego 
mikroprzedsiębiorstwem** 

mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z 
dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz 
z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 
milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec 
jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro; 

*   

   

     
będącego małym 
przedsiębiorstwem** 

mały przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z 
dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz 
z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 
milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec 
jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów 
euro 
- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą 
 

*   
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będącego średnim 
przedsiębiorstwem** 

średni przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z 
dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz 
z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 
milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec 
jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów 
euro 
- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą; 

*   

   

   

 
prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą** 

*   
   

   

 
będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej** 

*   

   

   

 
inny rodzaj** 
 

*   
   

 

/* należy zaznaczyć/wskazać właściwe  
/** w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  
a każdy z nich (bądź niektórzy) prowadzi działalność w innej formie, w kolumnie 2 tabeli w odpowiednim 
wierszu prosimy wpisać nazwę Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, 
którego dotyczy dana forma prowadzenia działalności 

 

1. Oferujemy wykonanie całości zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją 

Warunków Zamówienia za: 

-  cenę brutto:  .....................................................................................................zł. 

słownie:..................................................................................................................... 

zgodnie z załączonym do oferty Kosztorysem ofertowym (Załącznik nr 2). 

 

2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie zgodnym   

z SWZ, tj. ………………………………………………………………………………... . 

 

3. W celu umożliwienia oceny oferty w ramach kryterium „Okres gwarancji jakości 

na roboty budowlane i zastosowane materiały oraz urządzenia”  

zobowiązujemy się do udzielenia:    

60 / 72 / 84 /*  miesięcy gwarancji jakości za wady przedmiotu umowy oraz 

wszelkich użytych do wykonania przedmiotowej umowy materiałów i urządzeń                

z wyłączeniem gwarancji na nowo nasadzoną zieleń i jej pielęgnację, dla której 

wymaga się jednego pełnego sezonu wegetacyjnego (za pełny sezon wegetacyjny 

przyjmuje się okres od początku kwietnia do końca października danego roku), 

wypadającego po zakończeniu inwestycji, jednak nie mniej niż rok od odbioru 

końcowego całości przedmiotu umowy 

    Na przedmiotowe roboty obowiązuje okres rękojmi za wady zgodny z okresem 

gwarancji jakości. 

    Początkowy bieg terminów gwarancji jakości i rękojmi za wady będzie liczony od 

daty odbioru końcowego całości przedmiotu umowy. 
/*  niepotrzebne skreślić                                                        
Minimalny okres gwarancji jakości: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego całości przedmiotu 
umowy. Maksymalny okres gwarancji jakości: 84 miesiące od daty odbioru końcowego całości 
przedmiotu umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze żadnego okresu gwarancji  
w ww. punkcie, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udzielił gwarancji jakości na okres 60 
miesięcy i otrzyma w tym kryterium 0 pkt. 
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4. W celu umożliwienia oceny oferty w ramach kryterium „Posiadanie Certyfikatu 

ENEC”, oświadczamy, że oferowane przez nas oprawy przewidziane                          

do zabudowy  posiadają / nie posiadają /*  certyfikat(u) ENEC wydany(ego) przez 

akredytowane laboratorium. 

/*  niepotrzebne skreślić                                                        

 

W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czy oferowane oprawy  posiadają czy nie posiadają 

certyfikatu ENEC, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje  oprawy nie posiadające 

certyfikatu ENEC  i otrzyma w tym kryterium 0 pkt. 

 

5. Oświadczam/y, że zamierzamy powierzyć do wykonania podwykonawcom 

następujące części zamówienia /jeżeli dotyczy i jest to wiadome, należy podać 

również nazwy proponowanych podwykonawców/ 

 

Lp. 
Opis części zamówienia przewidzianej do 
wykonania przez podwykonawcę 

Firma podwykonawcy 

   

   

   

 
6. Stosownie** do art. 225 ust. 2 ustawy PZP oświadczam/y, że wybór naszej oferty: 

1) nie będzie/*  prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.),  

2) będzie/*  prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  

i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.), w związku  

z powyższym wskazujemy:  

a) nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego: ….……………...………… 

…………………………………………………………………………………..……,  

b) wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku: …………….……………………………… 

………………………………………………………………………………………... 

c) stawkę podatku od towarów i usług, która będzie miała zastosowanie: 

……………………………………………………………………………...………… 

 
/*  niepotrzebne skreślić                                                        
/** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości   
           podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt.7 ustawy 
o podatku od towarów i usług, 

 importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez 
Zamawiającego przy porównaniu cen ofertowych podatku VAT. 
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7. Akceptujemy warunki płatności określone projektowanych warunkach umowy                

- do 30 dni. 

 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 

wskazany w SWZ. 

 

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne                 

do właściwego wykonania zamówienia. 

 

10. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji  Warunków Zamówienia wzór 

projektowanych warunków umowy został przez nas zaakceptowany 

i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na 

warunkach zgodnych z niniejszą ofertą i określonych w SWZ, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na zasadach określnych w SWZ. 

 

11.  Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane  

w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 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), dalej 

RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem 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 np. przez jego 

wykreślenie 

 

12. Osoba do kontaktu z Zamawiającym w sprawie niniejszej oferty:  

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

Tel. ………………………………………….…. e-mail ………………………………..…………………. 

 

13. Informujemy, iż informacje i dokumenty zawarte w odrębnym, stosownie 

oznaczonym załączniku  ………………………….. (należy podać nazwę załącznika) 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być 

udostępniane. Uzasadnienie zastrzeżenia ww. dokumentów i informacji jako 

tajemnicy przedsiębiorstwa  zostało zawarte w załączniku do oferty 

…………………………..…………………………………...(należy podać nazwę załącznika) 

 

14. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty 

dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert  
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(art. 297 kk). 

 

15. Integralną część oferty stanowią następujące załączniki: 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 

 
       ...................................., dn. …..……................ ...............................................................................  

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

  

 

 

  

 
  

POUCZENIE: 

Art. 297  § 1 KODEKS KARNY: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada  

podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie 
dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5. 


