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     FORMULARZ OFERTY 
 

 

Nazwa firma (Wykonawcy): ................................ .................................   dnia ……………....................... 

 

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

 

Adres Wykonawcy: ............................................................................................. 

 

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

 

Województwo: .................................................... 

 

NIP: .................................................................... 

 

REGON: ............................................................. 

 

numer telefonu, faksu oraz adres e-mail Wykonawcy wraz z numerem kierunkowym: 

telefon ................................................................................................................ 

fax ................................................................................................................ 

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

   

Do: Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31-001 Kraków 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Usługę polegającą na pielęgnacji i 

konserwacji terenów zieleni Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki - nr 

sprawy DZP 282-2/19” i zaproszenia do złożenia oferty, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia 

w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia na następujących zasadach: 

 

1.Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 

 brutto: ......................................................... zł słownie: 

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

netto: ...................................................... zł słownie: 

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

Podatek VAT ............. %: .................................... zł słownie 

...........................................................................................................; 

(Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy brutto stanowi podstawę do oceny ofert 

w kryterium cenowym, określonym w pkt. XIII SIWZ.) 

 

w tym: 
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a) Łączna cena dla pozycji  od 1.1. do 6.5. Arkusza Cenowego:  

 brutto ................................................. zł słownie: 

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

netto: ............................................................... zł słownie: 

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

podatek VAT …….. %: ....................................... zł słownie: 

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

 

b) Łączna cena dla pozycji  od 7.1. do 7.18. Arkusza Cenowego: 

 brutto ................................................. zł słownie: 

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

cena ryczałtowa netto: ...................................... zł słownie: 

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

podatek VAT …….%: ......................................... zł słownie: 

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

 

c)  Łączna cena dla pozycji  od 8.1. do 8.2. Arkusza Cenowego: 

 brutto ................................................. zł słownie: 

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

cena ryczałtowa netto: ...................................... zł słownie: 

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

podatek VAT …….%: ......................................... zł słownie: 

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

 

Wyżej wymienione stawki VAT zostały określone na dzień …………………… roku, w przypadku zmiany 

ustawowej stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, zgodnie z regulacją zawartą we wzorze 

umowy nastąpi zmiana stosowanej stawki podatku VAT aneksem do umowy. 

 

2. Oświadczenia związane z kryteriami oceny ofert. 

2.1. 

Zobowiązujemy się do podjęcia działań w zakresie usunięcia awarii i zagrożenia bezpieczeństwa, o 

których mowa w punkcie XIII SIWZ „Kryteria oceny ofert” i w punkcie V załącznika nr 1 „Opis przedmiotu 

zamówienia” w terminie: 

● Wawel: do 2 godz. od zgłoszenia / powyżej 2 ale do 3 godz. od zgłoszenia / powyżej 3 ale do 4 godz. 

od zgłoszenia (zaznaczyć odpowiednie) 

● Oddziały terenowe: do 4 godz. od zgłoszenia / powyżej 4 ale do 5 godz. od zgłoszenia / powyżej 5 

ale do 6 godz. od zgłoszenia (zaznaczyć odpowiednie). 
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2.2. 

Zobowiązujemy się do wykonania jednokrotnego (każdorazowego) kompletu czynności dla koszenia 

trawników, o którym mowa w punkcie XIII SIWZ „Kryteria oceny ofert” i w punkcie I.B załącznika nr 1 

„Opis przedmiotu zamówienia” w terminie: 1 dnia / 2 dni (zaznaczyć odpowiednie) od zgłoszenia. 

2.3. 

Oświadczamy, że dysponujemy/nie dysponujemy osobą - ogrodnikiem (zaznaczyć odpowiednie) 

(wpisać ilość od 0 do 2 osób) ............... (wykaz w załączaniu), która będzie uczestniczyć w wykonaniu 

niniejszego zamówienia, a która może wykazać się doświadczeniem przy pracach technicznych 

dotyczących pielęgnacji zieleni niskiej, zgodnie z kryterium opisanym w punkcie XIII SIWZ „Kryteria 

oceny ofert”. 

W związku z powyższym oświadczamy, że dysponujemy ogrodnikiem, który może wykazać się 

doświadczeniem, opisanym w pkt XIII SIWZ „Kryteria oceny ofert” (wpisać od 1 do 4 lat): 

1. pan/pani ................................................... doświadczenie ................. (rok/lata); 

2. pan/pani ................................................... doświadczenie ................. (rok/lata). 

 

3 

Oświadczamy, że ceny zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, 

ewentualne upusty i inne, jeśli występują. 

4 

Oświadczamy, że uważamy się za związanych cenami podanymi w niniejszym formularzu a wyliczonymi 

na podstawie Arkusza Cenowego. 

5 

Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty ceny jednostkowe oferowanego przedmiotu 

zamówienia nie ulegną zmianie „w górę” przez cały okres umowy. 

 

6 

Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na 

wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

7 

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą, przez czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

8 

1. Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty udzielimy bezpłatnej gwarancji na wykonane 

prace tj.:  

a) pielęgnacja terenów zieleni na Wawelu w tym nasadzenia roślin dostarczonych przez Wykonawcę 

(cebulowe, krzewy, krzewinki, byliny) ……………. (minimum 12) miesięcy 

b) Pielęgnacja 2-ch drzew w O/Stryszów oraz pielęgnacja 4-ch drzew na Wawelu, w tym założonych 

wiązań dynamicznych i statycznych ………. (minimum 24) miesiące 

c) Materiał zastosowanych wiązań w tym liny propylenowe odporne na UV, atestowane:  

- ……… (minimum 8) lat dla drzewa nr 5 (Wawel), 

- ........ (minimum 3) lata dla drzew nr 2-4 (Wawel), 

- ........ (minimum 4) lata dla drzew nr 35 i 122 (Stryszów), 

d) Pozostałe prace ………(minimum 12) miesięcy 

2. Błędne efekty wykonanych prac będziemy usuwać w terminie ....................... (najpóźniej 2 tygodnie) 

od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 

9 
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9.1. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzorze umowy. 

Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia wraz z załącznikami. 

9.2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia ze wszystkimi 

załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do 

właściwego wykonania zamówienia. 

10 

Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w następującym 

zakresie: 

Część zamówienia: ................................................................................................................................... 

 

Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................ 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom: 

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

Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza 

powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy 

 

11 

Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane 

uprawnienia określone w ogłoszeniu o niniejszym zamówieniu a wszystkie niezbędne dokumenty 

dostarczymy na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z zapisami SIWZ). 

 

12 

12. 1. Oświadczamy, że Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 

lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 poz. 1829) (zaznaczyć 

odpowiednie).   

12.2. Oświadczamy, że Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 

tak/nie (zaznaczyć odpowiednie). 

12.3. Oświadczamy, że Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii 

Europejskiej: tak/nie (zaznaczyć odpowiednie). 

13 

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 

14 rozporządzenia 2016/679 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu pn. 

„Usługa polegająca na pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni Zamku Królewskiego na Wawelu - 

Państwowych Zbiorów Sztuki - nr sprawy DZP 282-2/19”. 

 

 

14. Dane do umowy: 

 a) Osoba(y) upoważniona(e), które będą zawierały umowę ze strony wykonawcy 
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Imię i nazwisko stanowisko 

  

  

b) Osoba(y), odpowiedzialna(e) za realizację umowy ze strony Wykonawcy 

Imię i nazwisko Stanowisko Nr tel/ fax/ e-mail 

 

 

 

  

c) Nr rachunku bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą   

Nazwa banku Adres Nr rachunku 

   

 

 Nr telefonu Wykonawcy, czynny całą dobę (patrz punkt V Opisu przedmiotu zamówienia). 
 

 

 

Pozostałe elementy oferty oraz załączniki do oferty: 

1) wykaz potwierdzający doświadczenie z pkt 2.3. -jeżeli dotyczy; 

2) .............................................................................................................. ; 

3) .............................................................................................................. ; 

4) .............................................................................................................. . 

Oferta zawiera łącznie ....................... ponumerowanych zapisanych stron. 

 

 

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

    (podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej przez Wykonawcę) 

 


