
Załącznik nr 3 do ZO 
Znak sprawy: 45/WZP/2023 

 

Formularz oferty 
Imię i nazwisko / Firma Wykonawcy1 : 

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

Adres siedziby: 

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

NIP: …………………………..…………………  REGON:  …………………….……………………………………………..   

adres skrzynki ePUAP …………………….……………………………………………. 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w związku z prowadzonym przez Miasto 
Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp). pn.: opracowanie 
kompletnej dokumentacji projektowej (w tym projektu budowlano-wykonawczego) wraz ze 
STWiOR oraz modernizacja chodnika w pasie drogowym ul. Łazienkowskiej (cz. dz. ew. 1/2; obręb 
50610) w Dzielnicy Śródmieście, znak sprawy: 45/WZP/2023 
 
Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych 
w ZO za cenę ryczałtową:  

1. Cena zamówienia: 
kwota brutto: .............................................zł 
słownie: ................................................................................................................................................... 
w tym podatek VAT w wysokości: …………………………………………. zł  
słownie: ……………………………………………………………………… złotych 
 
Oświadczamy, iż: 
- dysponujemy/nie dysponujemy2 osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą 
wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
branży drogowej, będącą członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego,  
- dysponujemy/nie dysponujemy3 osobą do sprawowania funkcji projektanta legitymującą się 
uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej 
drogowej będącą członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego: 

 
 
 
 
 

 
1 W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać 
nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wykonawców. 
2 Niewłaściwe skreślić. W przypadku zaznaczenia, iż Wykonawca dysponuje ww. osobą należy wypełnić tabelę 
zamieszczoną poniżej. 
3 Niewłaściwe skreślić. W przypadku zaznaczenia, iż Wykonawca dysponuje ww. osobą należy wypełnić tabelę 
zamieszczoną poniżej. 



 

 

WYKAZ OSÓB  
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

 

l.p. 
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Wybór naszej oferty będzie/nie będzie4 prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, o którym mowa w art. 225 ustawy Pzp (w sytuacji, gdy wybór oferty prowadziłby 
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru 
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 
ich wartość bez kwoty podatku). 
 
Jednocześnie: 

1) Oświadczamy, że jesteśmy: mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem, średnim 
przedsiębiorstwem, jednoosobową działalnością gospodarczą, osobą fizyczną nieprowadzącą 
działalności gospodarczej, innym rodzajem5. 

2) Zapoznaliśmy się z ZO, w tym z jego wszystkimi załącznikami, uznając się za związanych 
określonymi w niej postanowieniami. 

3) Zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych 
w ZO oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik do ZO, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego oraz do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 5 % ceny oferty brutto. 

4) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w ZO, tj. przez okres 30 dni od 
upływu terminu składania ofert.  

5) Oświadczamy, iż na stronach nr ……………………………….. niniejszej oferty znajdują się informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. W załączeniu przedkładamy wyjaśnienia, poprzez które, zgodnie z wymogami art. 18 
ust. 3 ustawy Pzp, wykazujemy, iż informacje zawarte na wyżej określonych stronach stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa.* 

6) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub w art. 14 
RODO6 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielnie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu7. 

 
4 Niewłaściwe skreślić . 
5 Informacje te wymagane są wyłącznie do celów statystycznych. Niewłaściwe należy skreślić. 
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. 
Jednoosobowa działalność gospodarcza - zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu 
i w sposób ciągły. 
Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej - osoba nie prowadząca zarobkowej działalności wytwórczej, 
budowlanej, handlowej, usługowej oraz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż, a także 
działalności zawodowej, wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły. 
6 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) 
7 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). 



 

 

7) Oświadczamy, że jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości jest w stosunku do nas: ……………………… (należy wskazać firmę, 
adres siedziby, nr KRS)8.* 

8) Oświadczamy, że pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
niniejszego zamówienia jest*:  

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

………..………………………………………………..…………………………………… 
Nazwa  podmiotu (w przypadku osoby fizycznej –  imię i nazwisko)  

 oraz adres do korespondencji  

9) Przedstawiamy poniżej dane kontaktowe, poprzez które należy porozumiewać się w sprawach 
dotyczących przedmiotowego postępowania: 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………… 

Tel.: ………………………….…..…………………………………………………………………. 
E-mail: ……………………………………………………….…………………………………….... 

10) Przedmiot zamówienia wykonamy przy pomocy następujących podwykonawców:  
1. w zakresie:………………………………………………….. podwykonawcą będzie ……………………….. 

(firma podwykonawcy) 
2. w zakresie:…………………………………………………… podwykonawcą będzie ……………………….. 

(firma podwykonawcy) 
11) W skład oferty wchodzą następujące dokumenty i oświadczenia: 

1. wypełniony formularz ofertowy, 
2. wypełniona tabela elementów rozliczeniowych, 
3. oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, 
4. pełnomocnictwo*; 
5. zobowiązanie podmiotu udostępniającego trzeciego*; 
6. wyjaśnienia uzasadniające, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji*. 

7. dowody dotyczące zdolności technicznych lub zawodowej , np. referencje 
 
 

 
……......................., dnia ............................ 

............................................................................... 
 (podpis) 

 
*Niepotrzebne skreślić. 

 
8 Informacja składana na potrzeby weryfikacji przez Zamawiającego podstawy wykluczenia wskazanej w art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 


