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      Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

UZDROWISKO HORYNIEC SP. Z O.O. 

ul. SANATORYJNA 3,  

37-620 HORYNIEC - ZDRÓJ 

 

 

 

OFERTA: 

 

Nazwa i adres wykonywania działalności wykonawcy (wykonawców) 

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

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

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy: 

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

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

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

 

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem:  

 adres korespondencyjny: 

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

 numer faksu: 

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

 numer telefonu: 

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

 e-mail: …………………..………………........................................................................... 

 

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

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

 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:  

................................................................................................................................................. 
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Czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą
1
? 

TAK                                      NIE   

 (zaznacz właściwe) 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa budynku Zakładu 

Przyrodoleczniczego i Domu Zdrojowego w Uzdrowisku Horyniec oraz budowa 

infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno - rekreacyjnej” składamy swoją ofertę na 

wykonanie zamówienia. 

 

1. Cena ofertowa za wykonanie zamówienia wynosi: 

…………………………… zł brutto 

 (słownie: …...…………………………………………………………………..……………).  

2. Oświadczam/y, że: 

1) Udzielimy gwarancji na okres …………….. miesięcy od dnia odbioru końcowego całego 

przedmiotu umowy (zgodnie z SIWZ min. 36 miesięcy max. 60 miesięcy).  

 

3. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 

a) ……………………………będzie realizowana przez firmę ………….……………………,   
(należy podać nazwę części zamówienia)   (należy podać nazwę firmy Podwykonawcy) 

b) ……………………………będzie realizowana przez firmę……….……………………….,   
(należy podać nazwę części zamówienia)   (należy podać nazwę firmy Podwykonawcy) 

c) ……………………………będzie realizowana przez firmę ………….……………………,   
(należy podać nazwę części zamówienia)   (należy podać nazwę firmy Podwykonawcy) 

d) ……………………………będzie realizowana przez firmę ………….……………………,   
(należy podać nazwę części zamówienia)   (należy podać nazwę firmy Podwykonawcy) 

4. Wadium w wysokości …………..złotych zostało wniesione w dniu ...............................  

w formie ............................................................................... . 

5. Oświadczamy, że w ofercie zostały uwzględnione wszystkie warunki określone w SIWZ  

i umowie. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 

nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.  

7. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO
2
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 
                                                           
1 Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 
10 mln EUR. Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 
mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. 
2) 

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). 
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9. Oferta została złożona na ….... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych. 

10. Informacje zawarte na stronach od …. do …. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione 

przez Zamawiającego. (W przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnicę przedsiębiorstwa 

Wykonawca załączy do oferty wyjaśnienia wykazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy. W przypadku nie załączenia wyjaśnień 

zastrzeżenie informacji, jako tajemnica przedsiębiorstwa nie będzie skuteczne.) 

11. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:  

 

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

    
(podać adres i osobę do kontaktu) 

tel.: ………………, faks: ………………, e-mail: ………………………………………. 

 

 

 

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

               (data)         (podpis osoby uprawnionej/ 

imienna pieczątka) 

 

 

 

Do formularza oferty załączam następujące dokumenty: 

1) .....................................................................................        

2)  ..................................................................................... 

3)  ..................................................................................... 

4)  ..................................................................................... 

5)  .................................................................................. 

 

 

 

 

 


