
Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
Nazwa i adres Oferenta 

REGON I NIP 
 

 

 
Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła 

II przy Parafii N.M.B. Różańcowej w 

Zgierzu, 

95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 70 

 

 

 

O F E R T A 
 

W odpowiedzi na z a p y t a n i e  o f e r t o w e  zamieszczone / przekazane  w prasie lokalnej-dziennikach 
/ przesłane do minimum 3 oferentów / wywieszone w siedzibie oraz opublikowane na stronie internetowej 
bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl*, dotyczące przetargu na: 

Etap IV Budowa ośrodka hospicjum w Zgierzu 

składam ofertę na wykonanie wskazanych robót roboty budowlane, wykończeniowych i instalacyjnych 
budynku zlokalizowanego w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 72, 72A, 72B. 

1. Cena oferty ostateczna i niezmienna ogółem : 
 
a) CENA NETTO: ……………………PLN; STAWKA PODATKU VAT: ……………….% 

b) CENA NETTO: ……………………PLN; STAWKA PODATKU VAT: ……………….% 

SUMA cen netto łącznie z podatkiem VAT: ................................................... PLN 

słownie: ………………………………………………………………………………………………………. 

oferowana cena obejmuje całość robót określonych SIWZ, dokumentacją wykonawcą i przedmiarami 

2. termin wykonania prac: …………………………………… 

3. okres gwarancji: ……… mcy 

4. czas reakcji na zgłoszone usterki w okresie gwarancji: ……… godzin 

Oświadczam, że: 
1. potwierdzam  stałość  cen  robót  i  materiałów  przez  cały  okres  realizacji  zamówienia; 
2. zapoznałem się i nie wnoszę zastrzeżeń do zakresu i obmiaru prac ujętych w przedmiarach robót; 

zapoznałem się z SIWZ i załącznikami do postępowania; zobowiązuję się do wykonania robót 
budowlanych w sposób poprawny i kompletny; 

3. potwierdzam gotowość  wykonania zamówienia zgodnie z SIWZ, otrzymanymi od Zamawiającego 
rysunkiem poglądowym i przedmiarem robót  zatwierdzonymi przez Zamawiającego, a także zgodnie 
ze sztuką  budowlaną oraz  wymogami   wynikającymi z prawa  budowlanego oraz innych przepisów; 

4. potwierdzam  wskazany wyżej termin wykonania prac, okres gwarancji jakości wykonanych prac 
budowlanych oraz szybkość reakcji na zgłoszone w okresie gwarancji usterki; 

5. zobowiązuję się do dostarczenia HARMONOGRAMU REALIZACJI ROBÓT , zatwierdzonego przez 

Zamawiającego po ostatecznym rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, jednak przed 
podpisaniem umowy. 

 
data  ................................................ ............................................................................

                 
           podpis(y) osób upoważnionych do           

                                                                                                                  reprezentowania Oferenta 
 



 
 
 
 

 
Ponadto oświadczam, że wadium w kwocie 250.000,00 zł zostało wniesione w dniu …....………………… 
 
w formie……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

data  ................................................ .............................................................................. 
                     
           podpis(y) osób upoważnionych do           

                                                                                                                  reprezentowania Oferenta 
 

 
Oświadczam także, że: 

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, 
2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, 
3. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także  

pracowników posiadających kwalifikacje do wykonania zamówienia, 
4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
5. w przypadku zatrudnienia podwykonawców, biorę pełną odpowiedzialność za działanie  

podwykonawców w przedmiocie zamówienia 
6. nie  zostało wszczęte postępowanie  likwidacyjne,  oraz  nie ogłoszono upadłości  mojej firmy 
7. nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i/lub zdrowotne 
8. nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego, 

9. wobec mnie sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

 
  
data  ................................................ .............................................................................. 

                     
           podpis(y) osób upoważnionych do           

                                                                                                                  reprezentowania Oferenta 
 

Ponadto: 
1. oświadczam, że zapoznałem się z treścią specyfikacji SIWZ i załączników oraz przyjmuję ją bez 

zastrzeżeń, 
2. oświadczam, że powiadomiono mnie o fakcie, iż zamówienie jest współfinansowane przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020. 

3. upoważniam Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu, ul. Parzęczewska 70 do 
przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie  dokumentów  i  przedłożonych  
informacji  oraz  do  wyjaśnienia  wszelkich aspektów mojej oferty, 

4. oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (i że jestem świadom 
tego, że za udzielenie nieprawdziwych informacji będę ponosił odpowiedzialność zgodnie z art. 247 KK). 

5. zobowiązuje się do podpisania umowy (wg. załącznika nr 6 do SIWZ) na warunkach zawartych w 
SIWZ, 

6. wyznaczam swojego przedstawiciela …………………………………………………. jako osobę 
upoważnioną do podejmowania decyzji, będącą do dyspozycji Zamawiającego przez co najmniej 
jeden raz w tygodniu na terenie budowy 

7. zobowiązuję się prowadzić działalność gospodarczą związaną z przedmiotem zamówienia na czas 
realizacji umowy 

 
 
data  ................................................ .............................................................................. 

                     
           podpis(y) osób upoważnionych do           

                                                                                                                  reprezentowania Oferenta 



 
 
 
 

Oświadczam, iż w przypadku wyboru mojej oferty przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy oraz 
przez okres realizacji umowy zobowiązuje się posiadać polisę potwierdzającą ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż wartość zamówienia, a w przypadku zatrudnienia 
podwykonawców, uwzględniającą ich zakres działania. 

 

 
 
data  ................................................ .............................................................................. 

                     
           podpis(y) osób upoważnionych do           

                                                                                                                  reprezentowania Oferenta 
 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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)zwane dalej „RODO”,  zostałem poinformowany, że: 

1. administratorem moich danych osobowy jest Zamawiający. 
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu j.w. jest p. Wojciech Beczkowski z którym 

mogę się skontaktować pod nr tel 735 920 617 
3. przekazanie danych jest dobrowolne, ale ich nieprzekazanie uniemożliwi udział w procedurze 

udzielenia zamówienia i ewentualnego zawarcia umowy. 
4. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zasadach 
konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków w 
ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020. 

5. dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania postępowania o udzielenie zamówienia, a 
jeśli w jego wyniku dojdzie do zawarcia umowy – przez cały czas trwania umowy 

6. przysługują mi prawa: na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, na 
podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, na podstawie art.18 RODO 
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy RODO 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. 
 
 

 
data  ................................................ .............................................................................. 

                     
           podpis(y) osób upoważnionych do           

                                                                                                                  reprezentowania Oferenta 
 
 
 
Załączniki: 
1) Wykaz podwykonawców i zakres zamówienia, które Oferent zamierza powierzyć realizacji 

podwykonawcom. 
2) Wykaz posiadanego sprzętu gwarantującego prawidłowe wykonanie usługi – zgodnie z 

postanowieniami SIWZ. 
3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 
4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień specjalności konstrukcyjno-budowlanej przez 

kierownika budowy. 
5) Informacja banku, w którym Oferent posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca zdolność 

kredytową Oferenta do kwoty 1.500.000,00 zł wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem 
terminu składania oferty 

6) Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych 
7) Zaświadczenie ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne 
8) Zaświadczenie o niekaralności z KRK 
9) Oświadczenie, że nie zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne lub nie ogłoszono upadłości wg 

wzoru załącznika 6 do SIWZ 



10) Kosztorysy ofertowe dla wskazanego zakresu robót 
11) Oświadczenie o nieistnieniu wzajemnego powiązania osobowego lub kapitałowego pomiędzy 

wykonawcą a zamawiającym wg wzoru załącznika 5 do SIWZ. 
12) Harmonogram rzeczowo-finansowy 
 

 

 

 

 
 
Za całość składanej oferty: 
 

 

data  ................................................ .............................................................................. 
         podpis(y) osób upoważnionych do           
             reprezentowania Oferenta 
 
 

 


