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                Pieczątka firmowa Wykonawcy 
 

Tel. kontaktowy: ................................ 
 

e-mail: ................................................ 
 
 

 
F O R M U L A R Z   O F E R T O W Y 

 
 

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie p.n.: 

 

„Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, 
sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina”  

 

1. Składam ofertę na wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: za cenę w wysokości: ........................ zł 

brutto (słownie:...................................................................................................................................

.............................................................................................................................................) złotych,  

zawierającą obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. 

2. Oferuję średnią skuteczność świetlną zastosowanych opraw oświetlenia ulicznego w wymiarze    
……    lm/W. 

3. Oświadczam, że dobór opraw oświetleniowych został wykonany z zachowaniem dopuszczalnej 
mocy określonej przez Zamawiającego i wynosi ……. kW.  

4. Oświadczam, że dobór opraw oświetleniowych umożliwia osiągnięcie wymaganych poziomów 
parametrów oświetleniowych przy zastosowaniu wskaźnika utrzymania równego …… . 

5. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia: 

1) przy użyciu opraw i sprzętu  przewidzianych w dokumentacji posiadanej przez 
Zamawiającego. *  

2) przy użyciu opraw i sprzętu równoważnego, wobec czego dołączam do oferty obliczenia 
fotometryczne potwierdzające równoważność oferty.* 

6. Oświadczam, że zapoznałem się z SIWZ oraz jej załącznikami (w tym z dokumentacją opisującą 
przedmiot zamówienia) – i nie wnoszę do niej zastrzeżeń – oraz uzyskałem konieczne informacje 
potrzebne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia i przygotowania oferty. 

7. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany  
w SIWZ. 

8. Oświadczam, że posiadam stosowne ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej przeze mnie 
działalności. 

9. Oświadczam, że akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy dołączony do SIWZ, oraz zobowiązuję 
się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

 
*) niepotrzebne skreślić.  

 



10. Oświadczam, że wykonam przedmiot umowy: 

1) siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców** 

2) przy udziale podwykonawców (Wykonawca powołujący się na zasoby podwykonawców na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień Publicznych, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy – Prawo zamówień Publicznych, podaje części zamówienia, nazwy (firmy) 
podwykonawców w załączniku nr 8 do SIWZ).** 

11. Oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. *** 

12. Oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących 
dokumentach:*** 
….......................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................... 

13. Dane dotyczące wielkości przedsiębiorstwa (należy zaznaczyć jedną wybraną opcję). 

Oświadczam, że jestem – zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. – o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm.): 

□ małym przedsiębiorcą – tj. przedsiębiorcą, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat 
obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz którego roczny obrót netto, 
lub roczna suma bilansowa na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w 
złotych 10 milionów euro. 

□ średnim przedsiębiorcą – tj. przedsiębiorcą, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich 
lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz którego roczny obrót 
netto, lub suma bilansowa na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 
43 milionów euro. 

14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**** 

 
 
 
 
 
 
 
 
Data ............................................                                       
 
                                                                                           ................................................................ 

                                                                                                                   (podpis i pieczątka Wykonawcy) 
 

 
 

**  Niepotrzebne skreślić. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy bez udziału podwykonawcy, Wykonawca nie składa 
załącznika nr 8 do SIWZ. 

***   Nie wypełniać w przypadku braku tajemnicy przedsiebiorstwa. 

*** * 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). 


