
   

 

 

   
 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu, nr US-30/20/EK 

formularz oferty 

 

..…………………………………………… 
       (Nazwa Wykonawcy, REGON ) 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym art. 138 

o ustawy PZP na usługi społeczne pn. świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług 

prawnych w zakresie wsparcia bieżącej obsługi prawnej w sprawach związanych z realizowanym 

przez Zamawiającego zadaniem inwestycyjnym pn.: „Wieloletni program inwestycji w zakresie 

rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie – 

etap I” , nr US-30/20/EK. 

 
FORMULARZ OFERTY 

 
I. OFERTĘ SKŁADA: 

Nazwa Wykonawcy:  

wpisany do: 

 

 

 Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
……………………...………………………………………….…. 
pod nr KRS .................................................................... 

 

(adres strony na której dostępny jest dokument; 

https:// ………………………………………………..………………………. 

zaleca się podanie bezpośrednio linku do strony internetowej, na której 

znajduje się dokument : odpis aktualny z KRS) 

 

 lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej ................................................................. 
 

(adres strony na której dostępny jest dokument; 

https:// ………………………………….………………………………………. 

zaleca się podanie bezpośrednio linku do strony internetowej, na której 

znajduje się dokument odpis aktualny z CEiDG) 

NIP  

REGON  

Adres:  

Telefon:  

Fax:  

e-mail:  

Osoba upoważniona do kontaktu z 
Zamawiającym  
(imię i nazwisko, telefon, e-mail) 

 



   

 

 

   
 

 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie określonym art. 

138 o ustawy PZP na usługi społeczne pn. świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług 

prawnych w zakresie wsparcia bieżącej obsługi prawnej w sprawach związanych z realizowanym przez 

Zamawiającego zadaniem inwestycyjnym pn.: „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji  

i rozbudowy Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie – etap I” ,  

nr US-30/20/EK 

 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem o zamówieniu i uznajemy się za związanych 

określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:  

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

 (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 

 

4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie określonym w Ogłoszeniu  
o zamówieniu za cenę (przy założeniu 240 godzin zamówienia podstawowego w okresie 12 miesięcy  
od daty zawarcia umowy  oraz 240 godzin zamówienia realizowanego na podstawie prawa opcji): 

 

1) za 1 (jedną) godzinę wykonywania ciągłej pracy oferujemy zryczałtowaną cenę (stawkę godzinową): 

netto zł:………………………(słownie złotych:…………………………………………………………) 

 

2) za zamówienie podstawowe  (w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (240 godzin)) 

 

240 godzin x stawka za 1 godzinę określoną w ppkt 1 = …………… wartość netto zł. 
       w tym obowiązująca stawka VAT … % 
       wartość netto + wartość podatku VAT = …………….. wartość brutto zł. 
 
3) za zamówienie realizowane na podstawie prawa opcji ( 240 godzin) 

 

240 godzin x stawka za 1 godzinę określoną w ppkt 1 = …………… wartość netto zł. 
       w tym obowiązująca stawka VAT … % 
       wartość netto + wartość podatku VAT = …………….. wartość brutto zł. 

 
4) wartość netto z ppkt 2 + wartość netto z ppkt 3 = ………….. łączna wartość netto zł. 

 
wartość brutto z ppkt 2 + wartość brutto z ppkt 3 = ………….. łączna wartość brutto zł. 
 



   

 

 

   
 

 

   Powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej 

oferty. 

 
5. OŚWIADCZAMY, że gwarantujemy wykonanie zamówienia w terminie określonym przez 

Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu. 

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu o zamówieniu, tj. przez 
okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem Umowy, który stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia 
o zamówieniu i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy na 
określonych w tym załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Akceptujemy termin płatności – 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury/ rachunku. 

9. Oświadczamy, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2 

10. Wzór podpisu oraz parafy osoby/ osób podpisujących ofertę (Wykonawca lub osoba uprawniona  
do reprezentacji Wykonawcy). 

 

Imię i Nazwisko 
- czytelnie - 

- opcjonalnie: imienna pieczęć - 
Podpis Parafa 

 
 

  

 
11. Ofertę niniejszą składamy na ……………… kolejno ponumerowanych kartkach. 

 
12. Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty, oświadczenia i pełnomocnictwa: 

 
 
1. ………………………………….  

2.………………………………….. itd. 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

…………………………………….……………………… 
 Czytelny podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń  w imieniu Wykonawcy  lub  pieczątka imienna z 
podpisem 

                                                           
1 rozporządzenie 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) (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
2 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). 


