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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

1.   Nazwa i adres składającego ofertę: 

………………………………………………………………………………………………………

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

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

REGON……………………………………….………………….,  

NIP ………………………………………………..…………………… 

Tel.: ………………………….……, Fax: ………………………………., 

e-mail: …………………………………..…………………. 
 

2.   Zamawiający:  

Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68 Łódź 90-136 Łódź; 

kontakt 42-635-43-12; fax: 42-635-43-52 

 
3.    Przedmiot zamówienia:       

Remont zachodniej elewacji „starej” części budynku Biblioteki Uniwersytetu 

Łódzkiego przy ul. Matejki 32/38 w Łodzi 
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4.   Cena oferty: 

Przedmiot zamówienia Cena netto w zł VAT  w  

% 

Cena brutto w zł 

(kol. 2 + (kol. 2 x 

kol. 3) 

1. 2. 3. 4. 

Roboty budowlane    

słownie  brutto:  

 

5. Okres gwarancji + rękojmi (minimum*): 

a) minimum 5 lat gwarancji + rękojmi na roboty ogólnobudowlane 

Oferowany: ……… lat, 

 (* Wykonawca wpisuje powyżej oferowany okres gwarancji  i rękojmi nie krótszy niż określone 

minimum. Jeżeli Wykonawca  nie określi okresu gwarancji to Zamawiający przyjmie, że 

Wykonawca udzielił gwarancji określonej jako minimum) 

 

6. Potwierdzam wskazany w SIWZ okres realizacji przedmiotu zamówienia:   

do dnia 30 kwietnia 2020 r.,  

- przy czym w pierwszej kolejności, tj. do końca 2019 r., wykonana zostanie część 

południowa zachodniej elewacji „starej” części Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, 

obejmująca elewację nad „starym” wejściem głównym od ul. Matejki, aż do ściany 

szczytowej (od strony ul. Narutowicza).  
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7. Oświadczam, że po zapoznaniu się z warunkami zamówienia przedstawionymi w SIWZ w 

pełni je akceptuję i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 

                                                                           
8. Wybór mojej oferty prowadzi / nie prowadzi* do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów usług. 

………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………. 

 

(W przypadku potwierdzenia, iż wybór oferty będzie prowadził do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług, należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku) 

 

9. Zamierzam / nie zamierzam* powierzyć wykonanie części zamówienia następującym 

podwykonawcom (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców):          

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

10.  Jesteśmy związani ofertą przez okres  wskazany w SIWZ. Na potwierdzenie powyższego 

wnieśliśmy wadium w wysokości ……….. zł w formie 

………………………………………….……………. Wadium (w przypadku wniesienia w 

formie pieniądza) należy zwrócić przelewem na konto:   

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

11.  Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ………… do ……..…. 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, co wykazaliśmy w Załączniku nr ……… do Oferty i zastrzegamy, że nie 

mogą być one udostępniane. 

12.   Oświadczamy, że jesteśmy mikro  /małym / średnim przedsiębiorstwem  
1
. 

13.   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z następującą klauzulą informacyjną: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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, zwanej 

dalej rozporządzeniem 2016/676), informujemy, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 

90-136 Łódź. 

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego e- 

mail: iod@uni.lodz.pl. 

3) Dane  osób fizycznych będą wykorzystywane do przeprowadzenia postępowania 

przetargowego. 

4) Dane  osób fizycznych będą  przetwarzane na podstawie przepisów: 

                                                 
1
 Właściwe zaznaczyć 

mailto:iod@uni.lodz.pl
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- obowiązującego Prawa Zamówień Publicznych. 

- w celu wykonania zadania w interesie publicznym  (art. 6 ust. 1 lit. c 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). 

5) Pozyskane dane będą przetwarzane i przechowywane  przez okres  określony przez  

obowiązujące Prawo Zamówień Publicznych. 

6) Osoby fizyczne  mają prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia, o ile pozwalają na to 

przepisy prawa. 

7) Osoby fizyczne  mają prawo wniesienia skargi do organu ds. ochrony danych 

osobowych  w przypadku podejrzenia naruszenia prawa przy ich przetwarzaniu. 

8) Podanie danych  jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego. 

Nie podanie ich skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia oferty. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że 

1) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 

nazwy lub daty postepowania  o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

2) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, 

nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postepowania 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

3) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 

zakończonego postepowania o udzielenie zamówienia. 

14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 

Rozporządzenia 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. EU L 119 

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

15. Dane osobowe przekazane w dokumentacji postepowania są przetwarzane i 

udostępnione zamawiającemu zgodnie z art. 28 Rozporządzenia2016/679, 

16. Spełniłem obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych w zakresie udostepnienia 

ich danych zamawiającemu oraz jawności tych danych w ramach przepisów Prawo 

zamówień publicznych. 

 

17. Wraz z Formularzem oferty składamy następujące załączniki: 
1) Załącznik nr 1 do Oferty. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 

25a ust. 1 Ustawy Pzp dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – 

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, 

2) Załącznik nr 2 do Oferty. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 

25a ust. 1 Ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – 

zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ, 

3) Załącznik nr 3 do Oferty. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do 

złożenia (podpisania) oferty i jej załączników, jeżeli prawo to nie wynika z innych 

dokumentów złożonych wraz z ofertą, 
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4) Załącznik nr 4 do Oferty. Oryginał dokumentu potwierdzającego złożenie wadium 

w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej, 

5) Załącznik nr 5 do Oferty. Harmonogram rzeczowo – finansowy 

6) Załącznik nr 6  do Oferty. Kosztorys nakładczy, przedmiary dla robót– zgodnie  

z Załącznikiem nr 11 do SIWZ. 

7) Inne: ………………………………………………………………………………… 

 

18.   Oferta wraz z załącznikami zawiera łącznie ………… stron. 

 

 

 

 

 

 

 

       Data......................                                .......................................................... 

                         Podpis i pieczęć osoby uprawnionej                 

                                  do występowania w imieniu Wykonawcy 

 

 

 
               *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). 

 


