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Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz ofertowy wspólny dla wszystkich CZĘŚCI 

 

                                                                                                         

Znak sprawy: CKZiU.34.1.01.2022 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie (CKZiU w Będzinie) 

 

 

OFERTA 

 

WYKONAWCA:  

1) Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy1: 

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

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

2) Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy: 

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

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

Numer telefonu …………………………….………….., 

NIP: …………………………………..………....………, 

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

 

3) Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę: 

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

(imię, nazwisko, stanowisko oraz podstawa do reprezentacji) 

4) Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną  

z niniejszym postępowaniem:  

a) adres poczty elektronicznej: ……….…..………………….……………………………….…. 

Zamawiający przekazuje dokumenty, oświadczenia i wnioski w trakcie trwania postępowania na 

ww. adres poczty elektronicznej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez czas trwania 

postępowania. O zmianie adresu poczty elektronicznej do przekazywania korespondencji 

związanej z danym postępowaniem Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego 

składając oświadczenie osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy.  Domniemywa się, że 

dokumenty, oświadczenia i wnioski przekazane na adres poczty elektronicznej wskazany w 

formularzu ofertowym zostały doręczone skutecznie, a Wykonawca zapoznał się z ich treścią. 

b) adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Wykonawcy znajdującej się na platformie ePUAP:  

………………………………………………………………………………………… 

5) Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:  

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

6) Wykonawca jest: □ mikro □ małym □ średnim przedsiębiorcą* 

 

                                                           
1Powielić tyle razy, ile to potrzebne 
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W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym prowadzonym, pod nazwą: Dostawa 

doposażenia pracowni przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Będzinie w ramach projektu pn.: „ZAGŁĘBIOWSKIE KROKI KU PRZEYSZŁOŚCI 

etap III – wsparcie dla CKZiU w Będzinie” składam/my niniejszą ofertę. 

 

1. Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu 

zamówienia zamieszczonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (SWZ) i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania 

zamówienia. 

2. Oferuję/my wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia/opisem oferowanego towaru i Projektem umowy, w zakresie niżej wskazanych CZĘŚCI*: 

/Uwaga: *Wykonawca wypełnia niniejszy formularz w zakresie części na które składa ofertę, w 

pozostałych częściach dokonuje przekreślenia, wpisuje „nie dotyczy” lub pozostawia bez uzupełnienia. 

 

A. GRUPA A.  Pracownia rejestracji obrazu 

 

 

CZĘŚĆ 1A. Dostawa doposażenia pracowni rejestracji obrazu według załącznika nr 1A do SWZ:  

 

1) Cena ofertowa za realizację części 1A - ………………………...…… zł brutto (słownie 

…….………………………………………………………………………………………………..); Wartość 

netto:…………………….……PLN. (słownie ……………………..………PLN.); VAT w %: ………%. 

2) Deklaruję/my dostawę zgodnie z załączonym do oferty opisem oferowanego towaru 

(przygotowanym – wypełnionym i podpisanym,  zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 (w 

części nr 1A do SWZ – opis przedmiotu zamówienia/opis oferowanego towaru) i zobowiązuję się / 

zobowiązujemy się udzielić gwarancji (gwarancja producenta) na okres ……………. miesięcy 

od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru 2 

3) Zamówienie powierzę/ymy podwykonawcom w następującym zakresie:   …………………………… 

………………………………… (proszę podać zakres i nazwy Podwykonawców, jeżeli są już znani). 

4) Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona Podwykonawcy lub 

Podwykonawcom: ………………………** 

 
 
CZĘŚĆ 2A. Dostawa doposażenia pracowni rejestracji obrazu według załącznika nr 2A do SWZ:  
 
5) Cena ofertowa za realizację części 2A - ………………………...…… zł brutto (słownie 

…….………………………………………………………………………………………………..); Wartość 
netto:…………………….……PLN. (słownie ……………………..………PLN.); VAT w %: ………%. 

6) Deklaruję/my dostawę zgodnie z załączonym do oferty opisem oferowanego towaru 
(przygotowanym – wypełnionym i podpisanym,  zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 (w 
części nr 2A do SWZ – opis przedmiotu zamówienia/opis oferowanego towaru) i zobowiązuję się / 

                                                           
2 Uwaga! Zamawiający zastrzega, że oferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące. W przypadku, 
gdy Wykonawca nie poda w formularzu ofertowym oferowanego okresu gwarancji, lub poda okres gwarancji krótszy 
niż 24 miesiące Zamawiający odrzuci ofertę. 
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zobowiązujemy się udzielić gwarancji (gwarancja producenta) na okres ……………. miesięcy 
od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru 3 

7) Zamówienie powierzę/ymy podwykonawcom w następującym zakresie:   …………………………… 
………………………………… (proszę podać zakres i nazwy Podwykonawców, jeżeli są już znani). 

8) Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona Podwykonawcy lub 
Podwykonawcom: ………………………** 

 

 

B. GRUPA B.  Pracownia turystyczna 

 

 

CZĘŚĆ 1B. Dostawa doposażenia pracowni turystycznej według załącznika nr 1B do SWZ 

 

1) Cena ofertowa za realizację części 1B - ………………………...…… zł brutto (słownie 

…….………………………………………………………………………………………………..); Wartość 

netto:…………………….……PLN. (słownie ……………………..………PLN.); VAT w %: ………%. 

2) Deklaruję/my dostawę zgodnie z załączonym do oferty opisem oferowanego towaru 

(przygotowanym – wypełnionym i podpisanym,  zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 (w 

części nr 1B do SWZ – opis przedmiotu zamówienia/opis oferowanego towaru) i zobowiązuję się / 

zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie …………………….. od dnia 

podpisania umowy. 

3) Zamówienie powierzę/ymy podwykonawcom w następującym zakresie:   …………………………… 

………………………………… (proszę podać zakres i nazwy Podwykonawców, jeżeli są już znani). 

4) Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona Podwykonawcy lub 

Podwykonawcom: ………………………** 

 

 

CZĘŚĆ 2B. Dostawa doposażenia pracowni turystycznej według załącznika 2B do SWZ 

 

1) Cena ofertowa za realizację części 2B - ………………………...…… zł brutto (słownie 

…….………………………………………………………………………………………………..); Wartość 

netto:…………………….……PLN. (słownie ……………………..………PLN.); VAT w %: ………%. 

2) Deklaruję/my dostawę zgodnie z załączonym do oferty opisem oferowanego towaru 

(przygotowanym – wypełnionym i podpisanym,  zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 (w 

części nr 2B do SWZ – opis przedmiotu zamówienia/opis oferowanego towaru) i zobowiązuję się / 

zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie …………………….. od dnia 

podpisania umowy. 

3) Zamówienie powierzę/ymy podwykonawcom w następującym zakresie:   …………………………… 

………………………………… (proszę podać zakres i nazwy Podwykonawców, jeżeli są już znani). 

4) Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona Podwykonawcy lub 

Podwykonawcom: ………………………** 

 

                                                           
3 Uwaga! Zamawiający zastrzega, że oferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące. W przypadku, 
gdy Wykonawca nie poda w formularzu ofertowym oferowanego okresu gwarancji, lub poda okres gwarancji krótszy 
niż 24 miesiące Zamawiający odrzuci ofertę. 
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CZĘŚĆ 1C. Dostawa doposażenia pracowni elektrycznej według załącznika 1C do SWZ 

 

1) Cena ofertowa za realizację części 1C - ………………………...…… zł brutto (słownie 

…….………………………………………………………………………………………………..); Wartość 

netto:…………………….……PLN. (słownie ……………………..………PLN.); VAT w %: ………%. 

2) Deklaruję/my dostawę zgodnie z załączonym do oferty opisem oferowanego towaru 

(przygotowanym – wypełnionym i podpisanym,  zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 (w 

części nr 1C do SWZ – opis przedmiotu zamówienia/opis oferowanego towaru) i zobowiązuję się / 

zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie …………………….. od dnia 

podpisania umowy. 

3) Zamówienie powierzę/ymy podwykonawcom w następującym zakresie:   …………………………… 

………………………………… (proszę podać zakres i nazwy Podwykonawców, jeżeli są już znani). 

4) Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona Podwykonawcy lub 

Podwykonawcom: ………………………** 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

3. Oświadczam/my, że zrealizuję/my zamówienie zgodnie z SWZ i Projektem Umowy (załącznik nr 2 do 

SWZ) oraz w terminie wskazanym w SWZ. 

4. Oświadczam/my, że zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający  w 

przypadku wyboru niniejszej oferty na zasadach wynikających z projektu umowy. 

5. Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp informuję, że wybór oferty 4: 

a) nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć, 

b) będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć – w następującej 

części/częściach i zakresie: ……………………...………………………………….………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………5. 

 

6. Oświadczam/my, że akceptuję/emy zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w SWZ i w 

Instrukcji użytkownika miniportalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf   zawierającej 

wiążące Wykonawcę informacje związane z korzystaniem z miniPortalu w szczególności opis 

sposobu składania/zmiany/wycofania oferty w niniejszym postępowaniu. 

7. Oświadczam/my, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr ........................do nr 

......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na 

pozostałych stronach Oferty są jawne. (W przypadku utajnienia oferty Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w 

jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). 

8. Uważam/my się za związanego/nych niniejszą ofertą do okresu wskazanego w SWZ. 

                                                           
4 Należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) albo b). 
5 Należy podać rodzaj każdego towaru / usługi oraz wartość bez podatku VAT/stawki VAT. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf
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9. Oświadczam/my, że zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia projektowane postanowienia umowy 

(Projekt umowy) zostały przeze mnie/przez nas zaakceptowane i zobowiązuję/my się w przypadku 

wybrania mojej/naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nich warunkach w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Osobą uprawnioną do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu zamówienia ze strony 

Wykonawcy jest: …………………….……………....… nr telefonu ………………………………….………,    

e-mail: …………………………………………………..…… 

11. Oświadczam/my, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 2) 

12. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty i 

złożone oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert (art. 297 kk).  

13. Do oferty załączam następujące dokumenty: 

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

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

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

        ………………………………………… 

        (podpis) 

Oferta winna być złożona w formie elektronicznej lub  

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

 

* wypełnia Wykonawca poprzez podanie danych lub zaznaczenie właściwej informacji. 

**        wypełnia Wykonawca, który zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcy lub 

Podwykonawcom. 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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).  
2) 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). 

 


