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Załącznik Nr 1 do SWZ 
FORMULARZ OFERTY 

Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, 
prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych pod nazwą:  
„ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO W MŁAWIE PRZY ALEI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 31  
W MŁAWIE”. 

1. Dane Zamawiającego:  
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 
ul. 18 Stycznia 14 
06-500 Mława 
2. Dane dotyczące Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców): 
 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców............................................................................................ 

SiedzibaWykonawcy/Wykonawców.......................................................................................... 

Adres Wykonawcy/Wykonawców…………………………………………………………….. 

Nr telefonu: ……………………………….................................................................................. 

adres ePUAP: …………...…………………………………………………………………… 

Wskazuję/wskazujemy, że Zamawiający może uzyskać dostęp do dokumentów 

potwierdzających, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania, za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych za pomocą 

następujących danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów*): 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
*) należy wskazać właściwe dane (np. nr KRS, NIP, REGON lub inne dane) lub załączyć 

do oferty odpowiedni odpis lub informację z właściwego rejestru 

NIP  ............................................................................................................................... 

REGON ............................................................................................................................... 

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

Reprezentuję/reprezentujemy: mikroprzedsiębiorstwo /małe przedsiębiorstwo / średnie 

przedsiębiorstwo / jednoosobowa działalność gospodarcza / osoba fizyczna nieprowadząca 

działalności gospodarczej / inny podmiot (niepotrzebne skreślić) 

Oświadczam/oświadczamy, że status VAT to: czynny/ zwolniony/ niezarejestrowany (proszę 

niepotrzebne skreślić) 

3. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą: „ROZBUDOWA  
I NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO  
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W MŁAWIE PRZY ALEI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 31 W MŁAWIE” składając ofertę 
zobowiązuję się/zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia na poniższych 
warunkach: 
1) w kryterium „cena oferty brutto” oferuję/oferujemy: 

Wykonanie zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia, postanowieniami specyfikacji 
warunków zamówienia i ogólnymi warunkami umowy za cenę brutto (z podatkiem  
od towarów i usług – VAT)  

cyframi: 

słownie: 

2) w kryterium: „okres gwarancji i rękojmi” deklaruję udzielenie: 
 
� gwarancji i rękojmi w wymiarze  60 miesięcy- 0 pkt 
� wydłużenie podstawowego okresu gwarancji i rękojmi o 12 miesięcy, czyli do łącznego 
okresu 72 miesiące- 10 pkt 
� wydłużenie podstawowego okresu gwarancji i rękojmi o 24 miesiące, czyli do łącznego 
okresu 84 miesiące- 20 pkt 
 
3) termin płatności faktury: 
Oferuję w kryterium: termin płatności faktury: 
� do 7 dni –  0 pkt 
� do 14 dni –   5 pkt 
� do 21 dni–   10 pkt 
 
4. Oświadczenie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp. 
Oświadczam/oświadczamy, że wybór oferty: 
� 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 (tj. Dz.U. z 2022 
r. poz. 931 z późn. zm.) 
� będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2022 
r. poz. 931 z późn. zm.), jednocześnie wskazujemy:  
*) należy wskazać (zaznaczyć „X”) właściwe 
Uwaga: jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając taką 
ofertę, winien poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego i w takim przypadku podać potrzebne 
informacje, dotyczące nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do powstania ww. obowiązku oraz ich wartość netto PLN, stawkę podatku 
od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowania (wypełnić, 
jeżeli dotyczy). 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Oświadczam, że jestem związany/oświadczamy, że jesteśmy związani złożoną ofertą od 
dnia upływu terminu składania ofert do dnia 19.01.2023 r. 
6. Oświadczam, że zapoznałem się/oświadczam, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi 
w SWZ i przyjmuję/przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz że uzyskałem/uzyskaliśmy wszelkie 
informacje niezbędne do złożenia niniejszej oferty i wykonania zamówienia. 
7. Oświadczam/oświadczamy, że w przypadku wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję 
się/zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w złożonej 
ofercie i zawartych w dołączonych do SWZ Projektowanych postanowieniach umowy (PPU) 
oraz przed zawarciem umowy, do zawarcia wymaganego ubezpieczenia (polisy) OC oraz 
do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na warunkach wskazanych 
w SWZ i PPU. 
8. Oświadczam/oświadczamy, że następujące dokumenty, załączone do oferty, stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i zastrzegam/zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane, w szczególności 
innym uczestnikom postępowania (wypełnić, jeżeli dotyczy):  
1) ………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………… 
UWAGA: Zamawiający zwraca uwagę na konieczność przedłożenia uzasadnienia 
dla powyższego zastrzeżenia.  
9. Oświadczam, że zapoznałem się/oświadczamy, że zapoznaliśmy się z informacją, zawartą 
w rozdziale XXVI SWZ oraz wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne 
przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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), zwanym RODO. 
10. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Przed podpisaniem umowy zobowiązujemy się 
do przekazania dokumentów wymaganych przez Zamawiającego. 
UWAGA: Ofertę stanowią następujące dokumenty: 
1) formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ, 
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, według 
wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ. 
1) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) 
Do oferty załączamy również:  
1. …………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

Podpis kwalifikowany/elektroniczny/zaufany osoby/osób upoważnionej/ych do występowania w imieniu 
Wykonawcy. 

 


