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Załącznik nr 1 

 

 

Formularz oferty – wzór 

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE 

KLISINO 100 

48-118 LISIĘCICE 

 

 

Nazwa  wykonawcy:  ................................................................................................................. 

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

Adres: ......................................................................................................................................... 

KRS: ………………………………………………………………………………………….. 

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

tel. / fax: .............................................................  e-mail: ..................................................... 

 

Osoba do kontaktu : ……………………………….  Tel. …………………….. e-mail. ……………...  

 

 

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, opublikowanego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych oferujemy  : 

„Remont windy z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy 
Społecznej w Klisinie Filia w Dzbańcach” 

zgodnie z warunkami SIWZ w cenie: 
 

Nazwa zadania  Wartość netto Podatek VAT Wartość brutto 

„Remont windy z 
dostosowaniem do potrzeb osób 
niepełnosprawnych w Domu 
Pomocy Społecznej w Klisinie 

Filia w Dzbańcach”  

  

VAT 8% 

 

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

 

 

                                                      Ogółem : 

  

 

UWAGA: zapis cyfr do dwóch miejsc po przecinku 

 

 

Wartość netto słownie …………………………………………………………………………. 

 

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

 

 

Wartość brutto słownie …………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
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W tym oferuję windę: 

 

lp Typ / model /nazwa urządzenia Ilość szt. Opis oferowanego 
produktu 

1 Nazwa/model/ 
producent  
 

1  
 
…………………………………………………… 

lp  
Opis parametru 

 
Parametr 

wymagany 

 
Opis parametru oferowanego 

1 Typ osobowy 
 

Tak  
 

Tak / Nie* 

2 Norma EN 81-20/50 
 

Tak  Tak / Nie* 

3 Udźwig 630 kg / 8 osób 
 

Tak  Tak / Nie* 

4 Prędkość 1,0 m/s 
 

Tak  Tak / Nie* 

5 Przystanki / dojścia 05/05 
 

Tak  
 

Tak / Nie* 

6 Wysokość podnoszenia  13,86m 
 

Tak  Tak / Nie* 

7 Napęd elektryczny 
 

Tak  Tak / Nie* 

8 Sterowanie mikroprocesorowe 
 

Tak  Tak / Nie* 

9 Kabina – wymiary 
min.1100x1400x2130mm  
 

Tak  
 

 
……….. x ……….. x ……….. mm 

10 Wykonanie wewnętrzne 
Stal nierdzewna, podłoga: wykładzina 
antypoślizgowa 

Tak  Tak / Nie* 

11 Wyposażenie kabiny 
Wyświetlacz LCD, panel sterowania 
wyposażony w przyciski ( pietra, 
otwierania i zamykania drzwi, alarm) z 
oznaczeniem Braill`a, oświetlenie LED, 
poręcze i cokoły wykonane ze stali 
nierdzewnej 

Tak  Tak / Nie* 

12 Drzwi kabinowe 
Wykonanie: stal nierdzewna,  
Typ: automatyczne, teleskopowe, 2 
panelowe 
Wymiar 900 x 2000 mm 

Tak  
 

Tak / Nie* 

13 Drzwi szybowe 
Wykonanie: stal nierdzewna, 
Typ: automatyczne, teleskopowe, 2 
panelowe, na poziomie parteru p.poż o 
klasie odporności ogniowej EIS60, 
pozostałe drzwi w wykonaniu 
standardowym   
Wymiary 900 x 2000mm 

Tak  Tak / Nie* 
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14 Zjazd awaryjny 
Zjazd awaryjny po zaniku napięcia do 
wyznaczonego przez zamawiającego 
przystanku 

Tak Tak / Nie* 

15 Zjazd pożarowy 
Zjazd pożarowy do wyznaczonego 
przez zamawiającego przystanku 

Tak Tak / Nie* 

16 Gwarancja na przedmiot zadania 
Wymagamy okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi i 
gwarancji za wady fizyczne obejmują okres od daty 
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy przez 
okres min 36 miesięcy max 72 miesiące, 
Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji 
zobowiązuje się do: 
I. Bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych od 
daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy 1 
raz w roku. 
II. Bezpłatnego serwisowania - stała prosta 
konserwacja dźwigu osobowego 1 raz w miesiącu 
zamontowanego w budynku DPS Klisino filia w 
Dzbańcach od daty bezusterkowego odbioru 
przedmiotu umowy w tym: 
1.Prowadzenia bezpłatnej stałej prostej konserwacji 
urządzenia dźwigowego zgodnie z zakresem 
przedmiotowym: 
Wykaz czynności konserwatora związanych z 
konserwacją dźwigu osobowego z napędem  
elektrycznym: 
Maszynownia 
1.Sprawdzenie działania wyłącznika dźwigu. 
2.Sprawdzenie działania kontaktów krańcowych. 
3.Sprawdzenie działania zabezpieczenia termicznego 
dźwigu. 
4.Sprawdzenie działania kontaktu ogranicznika 
prędkości. 
5.Sprawdzenie stanu lin nośnych. 
6.Sprawdzenie stanu linki ogranicznika prędkości. 
7.Sprawdzenie stanu tablicy sterowej. 
8.Sprawdzenie zamocowania wciągarki. 
9.Sprawdzenie działania oświetlenia. 
10.Sprawdzenie i regulacja luzownika. 
Szyb, kabina, przeciwwaga . 
1.Sprawdzenie stanu prowadników ślizgowych lub 
rolkowych. 
2.Sprawdzenie mocowania lin na kabinie i 
przeciwwadze. 
3.Sprawdzenie stanu elementów nośnych kabiny i 
przeciwwagi. 
4.Sprawdzenie działania  łączników zwisu lin i 
chwytaczy. 
5.Sprawdzenie działania zamków, rygli i kontaktów 
drzwiowych. 
6.Sprawdzenie działania czujników odwzorowania 

 
 
 
Udzielam rękojmi i gwarancji na 
okres 36 miesięcy  * 
 
lub 
 
Udzielam przedłużenia 
minimalnego okresu rękojmi i 
gwarancji o : 
 
- o 12 miesięcy * 
 
- o 24 miesiące * 
 
- o 36 miesięcy * 
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kabiny. 
7.Sprawdzanie działania przełączników piętrowych i 
fotokurtyn. 
8.Sprawdzenie działania drzwi kabinowych, stopu i 
alarmu. 
9.Sprawdzenie stanu wyposażenia kabiny : 
oświetlenie, instrukcje obsługi. 
10.Sprawdzenie mocowania instalacji elektrycznej w 
szybie. 
Uwaga : Czynności konserwacyjne powinien 
konserwator przeprowadzić przy współudziale co 
najmniej jednego pomocnika oraz w miarę możliwości 
w obecności obsługującego. 
2.Niezwłocznego informowania Zleceniodawcy o 
wszystkich zauważonych przez  Zleceniobiorcę w 
trakcie realizacji niniejszego zlecenia usterek, do 
których usunięcia Zleceniobiorca nie jest zobowiązany  
w przypadkach uzasadniających przeprowadzenie 
remontu kapitalnego urządzenia dźwigowego. 
3.Wykonywania pomiarów elektrycznych dźwigu 
jeden raz w roku ( co 12 miesięcy) 
4.Prowadzenia wszelkich spraw z Dozorem 
Technicznym i udział w rewizjach okresowych  
urządzenia dźwigowego. 

 

 * niewłaściwe skreślić 
 

W załączeniu kosztorys ofertowy stanowiący integralną część niniejszej oferty oraz katalog 

produktu - windy opisujący dane techniczne urządzenia, parametry. 
 

2.Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia następującemu podwykonawcy :  

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

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

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

w części zamówienia : 

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

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

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

W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną 

Brak informacji oznaczać będzie, ze wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie. 
 

3.Wadium w kwocie  ..................... zł zostało wniesione w dniu ............................... w formie 

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

 

- Wskazuję nr konta , na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu : 

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

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

                               (wypełnia wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu) 

4.Oświadczam, że : 

- posiadam uprawnienia do wykonania określonej czynności 
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- 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 podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

- wyrażam zgodę na otrzymanie należności w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury 

przez zamawiającego 

- zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi. Do dokumentów przetargowych nie 

wnosimy żadnych zastrzeżeń.  

- rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi jedną fakturą.    
 

5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że wybór mojej oferty   

będzie /nie będzie (niewłaściwe skreślić) prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. [wybór oferty 

Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z 

przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany 

do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT]. 

    (brak wskazania rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, ze wybór oferty  

nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego). 

 

6. Wybór niniejszej oferty będzie /nie będzie (niewłaściwe skreślić) prowadzić do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów  

i usług. Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do powstania powyższego obowiązku podatkowego ................................. oraz wartość 

tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą ........................  

   (brak wskazania rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, ze wybór oferty nie 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego). 

 

  7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

      w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

  8. Informacja wymagana do celów statystycznych: 

       Oświadczam, że moje przedsiębiorstwo jest (właściwe podkreślić): 

*mikroprzedsiębiorstwem – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i 

którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR, 

*małym przedsiębiorstwem - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i 

którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR, 

*średnim przedsiębiorstwem - przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami 

ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudnia mniej niż 250 osób i których roczny 

obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 

milionów EUR. 

Zalecenie Komisji z dnia 06 maja 2003r.dotyczace definicji mikroprzedsiębiorstw oraz 

małych i średnich przedsiębiorstw ( Dz. U. L. 124 z 20.5.2003r.) 
 

9. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

10. Oświadczamy, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do 

prawidłowego przygotowania oferty.  
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11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 
1) 

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).  

 

* 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). 

12. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy sprawować będzie:  

 

…………………………………..…….., tel. ……………………….…….., fax ……………..………..,  

 

email: ……………………………………..  

13. Żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji***) / wskazane poniżej informacje 

zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności 

innym uczestnikom postępowania****): 

 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) 

od do 

a)    

b)    

c)    

 

Uwaga: 

***) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako 

całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom 

zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile 

uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej 

staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności (DZ. U z dnia 24 sierpnia 2018 r poz. 1637). 

****) Wykonawca załączy niniejsze oświadczenie, tylko wtedy, gdy zastrzeże w ofercie, iż któreś z 

informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstw oraz wykaże, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w art. 86 ust.4 Pzp. 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) ................................................................................ – str. ………. 

2) ................................................................................ – str. ………. 

3) ................................................................................ – str. ………. 

4) ................................................................................ – str. ………. 

5) ................................................................................ – str. ………. 

6) ................................................................................ – str. ………. 

7) ................................................................................ – str. ………. 

 

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że treść oferty oraz załączone do niej dokumenty 

opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień otwarcia ofert. 
 

 

_______________, dnia _______________ 
 

_____________________________________________ 
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy 

(Pożądany czytelny podpis albo pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 


