
 
 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ dla CZEŚCI 1 
 Sprawa  nr: IZ.272.10.2019 
.................................................................................. 

   (Nazwa Wykonawcy, Adres Wykonawcy ) 

 

Data: .......................................................... 

 

Dane kontaktowe Wykonawcy: 

Nr telefonu ………………………………………………..…..  
 
e-mail: ………………………………………………………… 

 
    

FORMULARZ     OFERTOWY 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia: 

Zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami: Modernizacja poziomej  osnowy szczegółowej dla miasta Pszczyna, 

Skanowanie i archiwizacja dokumentacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego i 

Kartograficznego, Ujawnienie działek Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych oraz regulacja 

zapisów dotyczących własności Skarbu Państwa dla działek, które położone są w liniach 

rozgraniczających Zbiornika Goczałkowickiego, na terenie byłego cieszyńskiego i bielskiego - 

opublikowanego na stronach Biuletynu Zamówień Publicznych, w siedzibie Zamawiającego i na 

stronie internetowej Zamawiającego, oferujemy  za wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 
 

     CZĘŚĆ 1:   Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla 
całego obszaru  Miasta  Pszczyna. 

 

I. Kryterium CENA: 
 
a. Cena netto : ................................................................................................................ ............  zł  

(słownie : ………............................................................................................................... ........) 

b. Podatek VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami) …………….....................zł                                                                      

(słownie: ……………………………………………………………………….……) 



 

 

c. Cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) …………………........................................... zł  

(słownie:..................................................................................... .................................................) 

zgodnie z poniższym schematem obliczenia ceny zamówienia: 
 

 

Przedmiot 
zamówienia 

wg obowiązujących 
etapów 

Udział 
procentowy 

etapu w 
wartości 

zamówienia 
(brutto) 

Cena  
netto 
(PLN) 

Podatek VAT: 
CENA       

BRUTTO 
(PLN) 

ETAP I 
zakończenie prac:  

16.09.2019r  
Zakres etapu I 

określają Warunki 
Techniczne 

40% 

 

  

 
ETAP II 

 zakończenie prac 
31.10.2019r.   

Zakres etapu II 
określają Warunki 

Techniczne 

20% 

 

  

 
ETAP III 

Zakres etapu III 
określają Warunki 

Techniczne 
29.11.2019r   

 

30% 

 

  

ETAP IV –  
Zakres etapu III 

określają Warunki 
Techniczne 
16.12.2019r   

10% 

 

  

OGÓŁEM   WARTOŚĆ  BRUTTO:  

 



 

 

 
 
KRYTERIA  POZACENOWE odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 
 

 
II. OKRES    GWARANCJI: 

Dla przedmiotowego zamówienia oferuję okres gwarancji  na przedmiot umowy 

(określony w miesiącach) tj.:  ………………………………………… miesięcy. 

                                 (wpisać liczbę miesięcy) 
     W przypadku braku wypełnienia przyjmuje się minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy (brak 

przyznanych punktów). 

 

Poniżej oświadczamy, że: 
1.  Zapoznaliśmy się z zakresem usługi stanowiącej przedmiot zamówienia (warunkami 

technicznymi) i zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 

2.  Uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni, licząc od upływu terminu 

składania ofert, 

3.  Wykonamy zamówienie w terminie do dnia 16.12.2019r. Poszczególne etapy 

przedmiotowego zamówienia zrealizowane zostaną do dnia: 

a. Etap   I  do dnia     16.09.2019r. 

b. Etap  II do dnia      31.10.2019r.  

c. Etap III do dnia     29.11.2019r.   

d. Etap IV do dnia      16.12.2019r.   

4.  Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z zakresami realizacji poszczególnych etapów  zamówienia 

określonymi w Warunkach Technicznych (załącznik nr 1 do siwz/umowy). 

5.  Przyjmujemy bez zastrzeżeń wszystkie warunki ujęte w istotnych postanowieniach umowy, w 

tym warunki płatności,  stanowiących załącznik Nr 8 do SIWZ, 

6.  Przystąpimy do podpisania umowy w czasie nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymania 

powiadomienia o wyborze oferty. 

7.  Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum 

zarządzanego przez ...........................................................*) 

                                                               (nazwa lidera) 

8.  Niżej wskazany zakres powierzamy podwykonawcom: 

Lp. 
Zakres zlecany podwykonawcy Nazwa i adres podwykonawcy 

1 
  



 

 

2 

  

(w przypadku nie wskazania udziału podwykonawców Zamawiający przyjmie, 

że całe zamówienie zostanie wykonane przez Wykonawcę, bez udziału 

Podwykonawcy). 

9.  Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  

w zakresie następujących towarów/usług:…………………………………………………(1) 

Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi:  ………………………...……(2) 

10.  Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach 

……….…..,  niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają 

informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżone przez nas informację na wskazanych stronach nie 

mogą być udostępniane. 

Powyższe informacje zostały zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa z uwagi na (proszę 

wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa): 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

11.  W przypadku wygrania przetargu – przed podpisaniem umowy, wniesiemy zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości zamówienia przyjętego do 

realizacji.  

12.   Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję)  (3)  
 

- Mikroprzedsiębiorstwo  
 
- Małe przedsiębiorstwo  
 
- Średnie przedsiębiorstwo   
 

13.  oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO4)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 

 

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

Pieczątka firmowa:              
                         

…………………………………………………………... 
podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej do 
reprezentowania  Wykonawcy 
 

 

 

 



 

 

 (1) wypełnić, o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w przeciwnym razie 

pozostawić niewypełnione 

(2) j/w przypis 1. 
(3) w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno. 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i 

które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.           

 

 

 

 
 


