
Załącznik nr 2 do SWZ 

Numer postępowania PP-RB-1/2021 

 

 

Formularz ofertowy 

 

Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………… 

 

Siedziba i adres wykonawcy: …………………………………………………………………… 

 

NIP: ………………………………………    

REGON: ………………………………………… 

 

Adres e-mail: ……………………………………………  

Telefon: ………………………………………… 

 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:  

…………………………………………………………………… 

 

reprezentowany przez: 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko oraz funkcja osoby lub osób reprezentujących wykonawcę) 

 

Status wykonawcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców (*wybrać lub zaznaczyć właściwe): 

 mikroprzedsiębiorca* 

 mały przedsiębiorca* 

 średni przedsiębiorca* 

 duży przedsiębiorca* 

 

(W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia powyższe pola należy zwielokrotnić wpisując dane wszystkich wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także wskazać dane pełnomocnika 

reprezentującego wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia.) 

 

OFERTA 

 

1. Działając w imieniu wykonawcy (wykonawców) w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu 

publicznym udzielanym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Modernizacja 

zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby 

Sinfonia Varsovia” (część A) 



składam ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami specyfikacji warunków 

zamówienia („SWZ”) za łączną cenę w wysokości: 

 

………………………… zł (słownie: …………………) brutto, w tym: 

 

- podatek VAT według stawki ……% w wysokości ………………………… zł, 

 

- cena netto …………………… zł. 

 

 

2. W zakresie kryterium oceny ofert  pn. rozwiązania proekologiczne i cyrkularne 

(E)Wykonawca oferuje: 

 

Kryterium Zakres punktowanych rozwiązań Punktacja 

Wdrożenie planu 

gospodarki 

odpadami 

Przedstawienie przez Wykonawcę planu gospodarki odpadami, regulującego 

w szczegółowy sposób gromadzenie, segregację i sposób postępowania z 

odpadami w sposób możliwie najmniej obciążający środowisko naturalne.  

 

Czy Wykonawca przedstawia z ofertą plan gospodarki odpadami? 

 

Tak* 

 

Nie* 

 

* niepotrzebne skreślić. 

 

Plan gospodarki odpadami powinien przyjąć formę odrębnego dokumentu 

sporządzonego i podpisanego w formie elektronicznej. Maksymalna objętość 

dokumentu to 20 stron tekstu (nie licząc strony tytułowej), przy zastosowaniu 

czcionki 11 pkt., w tym wszelkie konieczne wykresy, tabele itp.  

 

W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu o objętości powyżej 20 

stron, rozwiązania zawarte od strony 21 do końca, nie będą brane pod uwagę 

przy ocenie rozwiązań zaprezentowanych przez Wykonawcę. 

Zamawiający 

przyzna w ramach 

podkryterium do 4 

punktów – w 

zależności od tego, w 

jaki sposób i w jakim 

stopniu rozwiązania 

zaoferowane przez 

Wykonawcę 

uwzględnią 

oczekiwane przez 

Zamawiającego 

rozwiązania i efekty.  

Ocena będzie 

dokonywana z 

uwzględnieniem 

wzajemnego 

porównania ofert.  

 

Zamawiający nie jest 

zobowiązany do 

przyznania żadnemu 

z wykonawców 

maksymalnej liczby 

punktów w ramach 

podkryterium. 

Zastosowanie 

kruszyw i 

betonów 

pochodzących z 

recyclingu 

 

Przewidywane ilości materiału 

 

 

Poziom pozyskania materiału ze źródeł 

wtórnych 

Zamawiający 

przyzna w ramach 

podkryterium do 3 

punktów – punkty 

będą przyznawane 

Wykonawcom 

proporcjonalnie do 

deklarowanych przez 

nich poziomów, przy 

czym najwyższy 

deklarowany poziom 

Kruszywa budowlanego: 

………… 

 

…… % 

Betonu 

………… 

 

…… % 



Należy podać w przybliżeniu do 10 t. Osiągniecie wskazanych parametrów 

w zakresie ilości materiałów pochodzącej z recyklingu będzie wymogiem 

kontraktowym, obwarowanym karą umowną. 

recyklingu otrzyma 

maksymalną liczbę 

punktów. 

Pozyskiwanie 

materiałów 

budowlanych z 

bliskich źródeł 

zaopatrzenia 

Surowiec 

Źródło 

zaopatrzenia 

(adres) 

 

Dystans (km) 

 

Udział w całości 

zapotrzebowania na 

surowiec (%) 

 

Zamawiający 

przyzna w ramach 

podkryterium do 3 

punktów – punkty 

będą przyznawane 

Wykonawcom 

proporcjonalnie do 

deklarowanych przez 

nich łącznych 

dystansów, przy 

czym najkrótszy 

łączny dystans 

otrzyma maksymalną 

liczbę punktów 

Beton    

Piasek    

Tłuczeń 

/kruszywo 
   

Należy podać w zaokrągleniu do 1 km.  

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich kolumn dla danej 

pozycji.  

 

Istnieje możliwość wskazania kilku źródeł zaopatrzenia dla każdego z 

surowców – w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest podać 

procentowy rozkład zaopatrzenia dla każdego ze źródeł, a wartość dystansu 

zostanie uwzględniona proporcjonalnie dla każdego ze źródeł, przy czym 

suma wartości przypisanych dla danego materiału musi wynosić 100% - w 

przypadku zastosowaniu materiałów pozyskiwanych z rozbiórki w ramach 

Umowy należy wskazać udział takich materiałów oraz przypisać im dystans: 

• 0 km – w przypadku ich przetwarzania na miejscu, albo 

• Wynoszący dwukrotną odległość między miejscem rozbiórki a 

punktem przetwarzania 

 

 Osiągniecie wskazanych parametrów będzie wymogiem kontraktowym, 

obwarowanym karą umowną. 



Wdrożenie 

źródeł energii 

odnawialnej dla 

zaopatrzenia 

budowy i 

zaplecza 

Czy Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania na budowie? 

a) Systemu fotowoltaniki o mocy minimalnej 6 kWp  do zasilania 

budowy i zaplecza 

 

Tak* 

 

Nie* 

 

b) Systemu podgrzewania wody użytkowej na potrzeby zaplecza 

budowy z wykorzystaniem energii słonecznej (kolektory lub 

fotowoltanika) lub pompy ciepła (należy wskazać rozwiązanie) 

 

Tak* - w postaci ……. 

 

Nie* 

 

* niepotrzebne skreślić. 

 

1 punkt za każde 

rozwiązanie 

 

3. Wykonawca oświadcza, że zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty, jakie będzie musiał 

ponieść zamawiający za wykonanie zamówienia. 

4. Wykonawca oświadcza, że wybór jego oferty (wybrać lub zaznaczyć właściwe): 

 nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;* 

 będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, i w związku z tym 

wykonawca informuje, że:* 

1) usługi, których świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku 

podatkowego u zamawiającego obejmują: 

………………………………………………………………………… 

2) wartość usług objętych obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty 

podatku, wynosi ……………… zł; 

3) stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie - …………%. 

5. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących 

części zamówienia (*skreślić lub pozostawić niewypełnione albo uzupełnić, jeżeli wykonawca 

zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia oraz ponadto podać 

nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani): 

 

Zakres zamówienia powierzony podwykonawcy* Nazwa podwykonawcy* 

  

  

  

 

6. Wykonawca oświadcza, że zdobył niezbędne informacje konieczne do przygotowania oferty 

i zapoznał się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i załącznikami do niej oraz że akceptuje 

wszystkie warunki w niej zawarte. 

 



7. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wyboru oferty wykonawcy jako najkorzystniejszej 

zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z „Wzorem 

Umowy” stanowiącymi załącznik nr 9 do SWZ. 

8. Wykonawca oświadcza, że jest związany ofertą przez okres wskazany w SWZ. 

9. Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte na stronach od nr ……….. do nr 

…………….. oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (wypełnić, jeżeli oferta zawiera 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa). 

10. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne określone w art. 13 lub art. 

14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu i w związku z realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dodatkowo 

wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w 

art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyska w przypadku zmian zakresu lub celu pozyskanych danych osobowych. 

11. Oferta wraz z załącznikami zawiera …………… kolejno ponumerowanych stron. 

12. Do niniejszego formularza ofertowego wykonawca załącza: 

1) dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy; 

2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ; 

3) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy); 

4) oświadczenie podmiotów udostępniających zasoby (jeżeli dotyczy); 

5) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 5 do SWZ; 

6) Plan gospodarki odpadami (jeżeli dotyczy); 

7) Wstępny Plan Realizacji BIM; 

8) ……………………………………………………… 

 

 

 

 

………………………, dnia …………………………… 

 

 

 

(podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty osoby umocowanej do 

reprezentowania) 


