
zał. nr 4 do SIWZ

………………………………………
(pieczęć Oferenta)  

Oferta
na

Dostawę i montaż oświetlenia specjalistycznego (LED) –  zadanie nr  6
oraz

docieplenie ściany gruntowej wraz z likwidacją mostka termicznego –
zadanie nr 7

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

(Nazwa Oferenta i adres)

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

........................................
 (kod, miejscowość, województwo, powiat)

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

........................................
(ulica, nr domu, nr lokalu)

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

........................................
(telefon, fax, e-mail)

REGON: ....................................................;
……...............................................   

          (Miejscowość, 
data)

Dla: Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej 

w Karniowicach - Dulowej
ul. Łokietka 13a
32545 Karniowice

Po  zapoznaniu  się  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia  my  niżej
podpisani podejmujemy się niniejszym wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach
przedłożonych przez Zamawiającego w materiałach przetargowych oraz projekcie umowy
stanowiącym zał. nr 3 a)* lub/i* 3 b)* do SIWZ za kwotę:

1. Cena oferty obejmująca realizację pełnego zakresu prac objętych zadaniem 6 wynosi*:

Netto: …………… zł (słownie: ……………………………………………………………

VAT: …………… % tj. ………………. zł,
Brutto: …………… zł (słownie: …………………………………………………………… 
Oświadczamy,  iż  na  przedmiotu  zamówienia  obejmujący  realizację  zadania  6
udzielamy gwarancji jakości na okres …… miesięcy licząc od daty podpisania protokołu
zdawczo  -  odbiorczego  (zarówno na  dostarczone oświetlenie  jak  i  wykonane  prace
montażowe)



2. Cena oferty obejmująca realizację pełnego zakresu prac objętych zadaniem 7 wynosi*:

Netto: …………… zł (słownie: ……………………………………………………………

VAT: …………… % tj. ………………. zł,
Brutto: …………… zł (słownie: …………………………………………………………… 
Oświadczamy,  iż  na  przedmiotu  zamówienia  obejmujący  realizację  zadania  7
udzielamy gwarancji jakości na okres …… miesięcy  licząc  daty  podpisania
protokołu zdawczo -  odbiorczego (zarówno na użyty materiał  jak i  wykonane prace
budowlane).

3. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  treścią  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia (wraz z załącznikami) z ewentualnymi modyfikacjami i wyjaśnieniami i nie
wnosimy  do  nich  zastrzeżeń  oraz  uzyskaliśmy  informacje  konieczne  do  rzetelnego
skalkulowania ceny oferty. Oświadczamy także, iż w przypadku wyboru naszej oferty
jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się zawrzeć umowę na warunkach określonych w
projekcie umowy stanowiącym zał. nr 3 a) lub/i 3 b) do SIWZ.  

4. Oświadczam,  iż  zrealizowany  przeze mnie  przedmiot  zamówienia  a  w  szczególności
użyte  materiały  oraz  sposób  wykonania  przedmiotu  Umowy  przyczynią  się  do
zagwarantowania Zamawiającemu osiągniecie efektu ekologicznego którym jest:

1.a) zmniejszenie  zużycia  energii  pierwotnej  w  budynkach
publicznych: 180,32 GJ/rok,

1.b) zmniejszenie emisji CO2: 10,37 MG/rok,
5. Oświadczamy, że pozostajemy związani  ofertą przez okres 30 dni,  licząc od upływu

terminu składania ofert. 
6. Oferujemy termin realizacji zamówienia:

Zadanie nr 6*
Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy:01. 07. 2021
r.
Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy: 31. 
08. 2021 r.

Zadanie nr 7*
Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy:01. 08. 2021
r.
Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy: 30. 
09. 2021 r.

7. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy bez pomocy podwykonawców/ z udziałem
podwykonawców*. Następującą część zamówienia zamierzamy powierzyć następującym
podwykonawcom (podać zakres oraz nazwy podwykonawców):

a) ……………………………………………………………………………………………………………
…………

b) ……………………………………………………………………………………………………………
…………

c) ……………………………………………………………………………………………………………
…………

8. Oświadczamy,  że  następujące  dokumenty  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w
rozumieniu  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  i  nie  mogą  być
udostępniane**:……………………………………….



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

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. 
10. Osobą  upoważnioną  do  podpisywania  umowy  jest  Pan/Pani:
…………………………………………..……..……
11. Oferta składa się z ......... stron kolejno ponumerowanych.

Załączniki:

1. .......................................................................................
2. .......................................................................................
3. ....................................................................................... 

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

(Podpis i pieczęć imienna upoważnionego
przedstawiciela Oferenta)

* niepotrzebne skreślić

     **   Jeżeli Oferent zastrzegł, że określone informacje nie mogą być udostępniane, zobowiązany jest wykazać
Zamawiającemu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
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