
Załącznik nr 1 do IWUZ  

Pieczęć adresowa Wykonawcy  

 

FORMULARZ OFERTOWY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
na „Dostosowanie II piętra budynku do prowadzenia Ośrodka Środowiskowej Opieki 

Psychologicznej, Psychoterapeutycznej” dla dzieci i młodzieży w powiecie mławskim 

 

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł netto 

 

 

Dane dotyczące Wykonawcy  

 

Nazwa....................................................................................................................  

 

Siedziba...................................................................................................................  

 

Nr telefonu/faks......................................................................................................  

 

Nr NIP...................................................................................................................... 

 

Nr REGON...............................................................................................................  

 

Zobowiązania Wykonawcy  

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:  

 

…………………………………………………………………………………………  

 

………………………………………………………………………………………… 

 

cena netto..............................................  zł  

 

(słownie: ………………..........................................................................................................)  

 

podatek VAT.........................................  zł  

 

cena brutto.............................................  zł  

 

(słownie: ..................................................................................................................................)  

 

Oświadczam, że:  

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień- posiadam niezbędną wiedzę i 

doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 Prawa 

zamówień publicznych, 



- oświadczam, że zapoznałem się z zakresem robót oraz postanowieniami zawartymi w 

projekcie umowy i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

Termin płatności: 14 dni. 

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.  

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………  

 

3. Cena zawierać ma wszystkie koszty przedmiotu zamówienia. 

 

Kryteria oceny ofert 

Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
 Cena. 

 

Informacja dotycząca walut obcych, w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym i wykonawcą 

 

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych. 

 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. O wyborze oferty cenowej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, 

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze 

oferty. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny. 

4. Zamawiający przekazuje projekt umowy (Załącznik Nr 2 do IWUZ), określający 

warunki wykonania zamówienia. Zamawiający będzie żądał, aby umowa została 

zawarta i zrealizowana na warunkach określonych w tym projekcie. 

5. Do przeprowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony 

prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. 

6. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych 

uregulowaniach organizacyjnych bez zastosowania obowiązujących przepisów ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. 

 
Załączniki do IWUZ: 

1. Formularz cenowo-ofertowy 

2. Oświadczenia 

3. Projekt umowy 

           Zatwierdzam 

 

……………………………… 
         (data i podpis Dyrektora) 
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