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...........................................................     
           ( pieczęć firmowa Wykonawcy)                    

   Zamawiający: 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, 

ul. Prosta 10 
25-366 Kielce       

OFERTA 

I. OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ/PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O ZAMÓWIENIE 

 
Nazwa Wykonawcy: 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
NIP: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
Adres siedziby: 
 
kod ……………………………….. miejscowość …………………………………………………………... 
 
województwo ……………………………………. powiat …………………………………………………. 
 
 
ulica …………………………………………………… nr domu ……………… nr lokalu ……………….. 
 
internet: http:// ..............................................…………………………………………………………............ 
 
e-mail: .......................................................................................................................................... 
 
numer kierunkowy ………… tel. ……………………............ faks: ……………………………………….. 
 
POWIELIĆ ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ RAZY W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH 
SIĘ WSPÓLNIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

II. OSOBA DO KONTAKTU 

Imię i Nazwisko  

Nazwa Wykonawcy  

Telefon  

Faks  

e-mail  

W odpowiedzi na ogłoszenie przetargu, którego przedmiotem są: 

„USŁUGI POCZTOWE W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM ŚWIADCZONE NA POTRZEBY 
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KIELCACH” 

przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 
1. Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami zawartymi w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę  brutto (z VAT) 
Cena brutto za realizację całego zamówienia wynosi: .............................................................zł* 

(słownie brutto:....………................…………......…........................................................….......),  

*- cena wynikająca z formularza cenowego – załącznik nr 1a do SIWZ należy pomnożyć przez 3 

(załącznik nr 1a zawiera dane do ustalenia ceny tylko za 1 rok) 
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W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słowami rozstrzygająca będzie cena 
z VAT napisana słowami. Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby zdolne do 
reprezentowania firmy. 
2. Powyższa cena oraz ceny jednostkowe zawarte odpowiednio w formularzu cenowy, który składam wraz z 

ofertą, zawierają wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji umowy, w przypadku 
wyboru niniejszej oferty. 

3. Oświadczam/-y, że oferujemy warunki płatności zgodne z zawartymi w istotnych postanowieniach do  
umowy stanowiącym  załącznik nr 7 do SIWZ.  

4. Oświadczam/-y, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami do  umowy, które są częścią SIWZ i 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej przez 
Zamawiającego warunkach, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym, 

5. Oświadczam/-y, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ jako wyłączną podstawę 
procedury przetargowej i odstępujemy od własnych warunków realizacji zamówienia. 

6. Zgodnie z wymogami art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, oświadczam/-y, że wybór oferty nie będzie prowadził do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
usług.1 

7. Zgadzam/-y się podtrzymać niniejszą ofertę przez okres 30 dni (od daty ustalonej w SIWZ na składanie 
ofert) oraz oświadczamy, że oferta pozostanie dla nas wiążąca i może być zaakceptowana w każdym 
czasie przed upływem terminu związania ofertą. 

8. Oświadczam/-y, że: 
a) zamówienie wykonamy we własnym zakresie bez udziału Podwykonawców*, 
b) niżej wymienione części zamówienia powierzymy Podwykonawcom*:             .................................              
*niepotrzebne skreślić 

11. Oświadczamy, że wykonanie części zamówienia powierzymy następującym Podwykonawcom, na zasoby 
których powołujemy się na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy: 
…………………………………………… 

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 
 

 
 
 
……………………………,…………2019 r.                                          …………………………………………………. 
           (miejscowość)                  (data)                                                        (podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej) 
 
 
 
 
** 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). 

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). 

 

                                                 
 1 W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę, której wybór spowodowałby powstanie u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z  przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca, składając ofertę, zamiast w/w 

oświadczenia, składa oświadczenie, w którym informuje zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego (co oznacza, iż to na zamawiającym będzie spoczywał 

obowiązek podatkowy i konieczność odprowadzenia przez zamawiającego odpowiedniej kwoty podatku od towarów 

i usług, tzn. VAT do Urzędu Skarbowego), wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 


