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Załącznik  nr 1 do SIWZ      
 

 

 

 

……………………………………………. 
        (pieczątka firmowa) 

 
 

OFERTA 
Do  
Akademii Pomorskiej w Słupsku 
ul. Arciszewskiego 22a  

      76-200  Słupsk 
 
 
Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego pn: Roboty budowlano – remontowe polegające na przebudowie, rozbudowie i remoncie 
budynku dydaktycznego na potrzeby utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej – ETAP 2,3,4 
nr postępowania ZP/ 530/2018 
 

My niżej podpisani: 

 
(imię i nazwisko):       …………………………………………………………. 

 
występujący w imieniu i na rzecz: 
 

Pełna nazwa firmy: 
 
 
 
 

Adres firmy: 

NIP:  
 

e-mail:  

Nr KRS: 
 

 

Nr telefonu: 
 

Nr faksu: 
 

 
Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem: .........................  
(wpisać TAK lub NIE)

1
 

 

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym: 
 
 
 

 
                                                           
1
 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 

20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają 
mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

 



  

 

Oświadczamy, iż oferujemy realizację zamówienia w zakresie zgodnym z wymaganiami Zamawiającego 
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz projekcie umowy za: 

 

 
 

a) cena netto:    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
cena brutto: 

 
      brutto słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b) okres gwarancji na roboty budowlano – remontowe (bez dźwigu osobowego)  ……………. /podać w miesiącach/ 

        okres gwarancji na roboty budowlano – remontowe (bez dźwigu osobowego) nie może być krótszy niż 24 miesiące 

 

c) okres gwarancji na dźwig osobowy (windę zewnętrzną)  ………………………… /podać w miesiącach/ 

        okres gwarancji na dźwig osobowy nie może być krótszy niż 24 miesiące 

 

Oświadczamy, że cena podana powyżej stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, na które składa się suma wartości 
wynagrodzeń ryczałtowych za poszczególne etapy i zadania, zgodnie z poniższą tabelą: 

Nazwa zadania 
Wynagrodzenie 

ryczałtowe netto 
Podatek VAT 

Wynagrodzenie 

ryczałtowe brutto 

Etap 2 Zadanie A - Prace 
remontowe na 1, 2 i 3 piętrze 

   

Etap 2 Zadanie D - Przebudowa i 
dostosowanie istniejących 
pomieszczeń do funkcji pracowni 
Dietetyki 

  

 

Etap 2 Zadanie F - Przebudowa i 
dostosowanie istniejących 
pomieszczeń (pokoi gościnnych) 
na potrzeby pokoi biurowych, 
zaadaptowanie pom. nr 67 na trzy 
sale edukacyjne (wykładowe) 

  

 

Etap 3 Zadanie E - Dobudowa 
windy zewnętrznej łączącej 5 
kondygnacji 

  
 

Etap 4 Zadanie A - Wykonanie 
systemu SSP i instalacji 
odgromowej w całym budynku 

  
 

Etap 4 Zadanie A - Wykonanie 
łazienki dla osób 
niepełnosprawnych i 
przemurowanie komina 

  

 

Suma wartości wynagrodzeń 

ryczałtowych 
  

 

 Uwzględniając wartości z powyższej tabeli Zamawiający będzie dokonywał odbiorów częściowych robót. 

Oświadczamy, że:  

1. zapoznaliśmy się z dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz znamy warunki realizacji przedmiotu 
zamówienia; 

2. zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte; 



  

 

3. czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia będą wykonywać osoby zatrudnione przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) – oświadczenie o czynnościach w zakresie realizacji zamówienia 
wykonywanych na podstawie umowy o pracę zostanie przedłożone Zamawiającemu najpóźniej w dniu 
przekazania placu budowy; 

4. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu 
zamówienia; 

5. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia w którym dokonano otwarcia ofert; 

6. w przypadku przyznania niniejszego zamówienia zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach,  
 terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego; 

7. zamówienie zamierzamy zrealizować przy udziale podwykonawców, w następującym zakresie:  

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

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

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

8. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, powołuję się 
na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 ustawy, na zasoby podwykonawców wskazanych poniżej:  

 
……………...................................................................................................................................................................  
            (nazwa (firma) podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się Wykonawca) 

 

 
……………...................................................................................................................................................................  
            (nazwa (firma) podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się Wykonawca) 

 
 

9. oferta została złożona na …………………………………..... kolejno ponumerowanych stronach; 

10. wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) …………………………………………………………………………….…… - załącznik nr ………….. 

2) …………………………………………………………………………….…… - załącznik nr ………….. 

3) ………………………………………………………………………….……… - załącznik nr ………….. 

 
 

 
 
 
 
…………………………………………………                                                                    ..................................................................... 
                 miejscowość i data                                                                                                              (upełnomocniony(ieni) przedstawiciel(e) Wykonawcy) 


