
 

Załącznik nr 1 
Wzór Formularza Oferty  

FORMULARZ OFERTY 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

04130 - Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej, Starogroblowej – Długiej (od ul. Milenijnej do ul. 
Władysława Jagiełły) – Etap I podetap IB oraz Etap II 

  
 

 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  ZP/4/PN/2020 

1. Zamawiający: 

Gminy Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław 
MPWiK S.A. ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław  

Port Popowice Sp. z o.o. Sp. k. ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław 
ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 2 Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

ul. Liskego 7, 50-345 Wrocław 

ARCHICOM RESIDENTIAL Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

ul. Liskego 7, 50-345 Wrocław 

„Echo – Property Poznań 1” Sp. z o.o. al. Solidarności nr 36, 25-323 Kielce 
ICG INVEST Sp. z o.o. ul. Paprotna 3a, 51-114 Wrocław 

"MILART Developer Sp. z o.o. Sp. k. ul. Włodkowica 10/4, 50-072 Wrocław 
w imieniu i na rzecz których działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 
50-059 Wrocław 
 

2. Wykonawca: 

 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

lp. nazwa(y) Wykonawcy(ów) adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

3. Osoba uprawniona do kontaktów:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Adres skrzynki 
podawczej na ePUAP 

 

Adres e-mail  

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

4.1. Zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia. 

4.2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień  
do SIWZ oraz jej zmian. 

4.3.  Cena mojej (naszej) oferty za realizację zamówienia wynosi: 

 

Zgodnie z Tabelą E - Zestawienia kosztów zadania (zał. 1a do IDW): 

Opis Wartość [PLN] 

Cena oferty netto bez kwoty warunkowej  

Podatek VAT  

Cena oferty brutto bez kwoty warunkowej  
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Cena oferty netto z kwotą warunkową  

Podatek VAT  

Cena oferty brutto z kwotą warunkową  

W tym: 

Zgodnie z poz. 31-37 Tabeli A - Zestawienia kosztów zadania (zał. 1a do IDW): 

Wartość netto zakresu finansowanego przez Gminę Wrocław bez kwoty warunkowej  

Wartość VAT bez kwoty warunkowej  

Wartość brutto bez kwoty warunkowej  

Wartość kwoty warunkowej   

Wartość netto zakresu finansowanego przez Gminę Wrocław z kwotą warunkową  

Wartość VAT z kwotą warunkową  

Wartość brutto z kwotą warunkową  

Zgodnie z poz. 5-11 Tabeli B - Zestawienia kosztów zadania (zał. 1a do IDW): 

Wartość netto zakresu finansowanego przez MPWIK bez kwoty warunkowej  

Wartość VAT bez kwoty warunkowej  

Wartość brutto bez kwoty warunkowej  

Wartość kwoty warunkowej   

Wartość netto zakresu finansowanego przez MPWiK z kwotą warunkową  

Wartość VAT z kwotą warunkową  

Wartość brutto z kwotą warunkową  

Zgodnie z poz. 19-21 Tabeli C - Zestawienia kosztów zadania (zał. 1a do IDW): 

Wartość netto zakresu finansowanego przez grupę deweloperską – Kępa Mieszczańska  

Wartość VAT  

Wartość brutto  

Zgodnie z poz. 9-11 Tabeli D - Zestawienia kosztów zadania (zał. 1a do IDW): 

Wartość netto zakresu finansowanego przez Port Popowice Sp. z o.o. Sp. k.  

Wartość VAT  

Wartość brutto   

 

4.4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Robót w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania Kontraktu - w zakresie 

Robót objętych Kontraktami dla Zadań nr: 1, 2, 3 oraz w terminie do 1 maja 2021 r. - w zakresie Robót objętych 

Kontraktem dla Zadania nr 4.   

Wykonanie Robót oznacza również zakończenie procedur odbiorowych w tym terminie, w tym uzyskanie Świadectwa 

Przejęcia oraz poprzedzające jego wydanie uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego decyzji koniecznej 

do dopuszczenia do użytkowania lub decyzji warunkującej to dopuszczenie, co oznacza, że jeśli zgodnie z przepisami 

jest wydawane pozwolenie na użytkowanie – to uzyskanie tego pozwolenia, a jeśli pozwolenie na użytkowanie nie jest 

wydawane – to zakończenie procedury zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót, przy czym jeśli z 

decyzji wynika obowiązek usunięcia wad, to termin uważa się za zachowany, jeśli ich usunięcie nastąpiło w terminie do 

24 miesięcy od dnia podpisania Kontraktu - w zakresie Robót objętych Kontraktami dla Zadań nr: 1, 2, 3 oraz w terminie 

do 1 maja 2021 r. - w zakresie Robót objętych Kontraktem dla Zadania nr 4.  
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Za datę zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy uważa się datę wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót, 

jeżeli w Świadectwie Przejęcia zostały wymienione wady oraz roboty do wykonania – to datę protokolarnego 

potwierdzenia usunięcia przez Wykonawcę wad i ukończenia robót stwierdzonych w tym Świadectwie. 

 
4.5. Oświadczamy, że w realizacji zamówienia będzie uczestniczyć następujący personel: 

lp. 
Imię  

i 
nazwisko 

Stanowisko  

Doświadczenie  
(na potwierdzenie spełniania 

warunku udziału w postępowaniu 
oraz stanowiące podstawę do 

oceny w ramach kryterium oceny 
ofert dot. personelu) 

Wykształcenie 

Kwalifikacje                  
(nr i zakres 
uprawnień 

budowlanych, 
nr 

członkowski 
OIIB)  

Podstawa 
dysponowania1 

1.  

Kierownik robót 
torowych (T), o którym 
mowa w punkcie 9.2.3. 

oraz 22.2.2. IDW 

    

2.  

Kierownik robót 
drogowych (D), o 

którym mowa w punkcie 
9.2.2. oraz 22.2.3. IDW 

    

3.  

Kierownik robót 
mostowych (M), o 

którym mowa w punkcie 
9.2.4. oraz 22.2.4. IDW 

    

4.  

Kierownik robót 
instalacyjnych (I), o 

którym mowa w punkcie 
9.2.6. oraz 22.2.5. IDW 

    

 

4.6. Wykonawca informuje, że: 

- wybór oferty NIE BĘDZIE / BĘDZIE2 prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług, 

-wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zmawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług w odniesieniu do następujących towarów i usług których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 
do jego powstania. Wartość towaru lub usługi powodująca obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług u Zamawiającego to ………..zł netto.3 

4.7. Niniejsza oferta jest ważna przez 90 dni. 

4.8. Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzory umów przedstawiony(e) w Części II SIWZ. 

4.9. Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto nr ………….…………………………...…………… 

4.10. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu 

i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy zgodnie z treścią pkt 14 IDW. 

                                                 
1 Należy określić: własne / oddane do dyspozycji przez inny podmiot wraz z podaniem nazwy i adresu tego podmiotu  
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne 
3 UWAGA: Wypełniają Wykonawcy w przypadku gdy wybór oferty BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług 
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4.11. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia]4. 

4.12. Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego 

zamówienia. 

4.13. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych [żadne z informacji zawartych 

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]5: 

lp. oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

strony w ofercie 
(wyrażone cyfrą) 

od do 

1.    

2.    

W przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiający wymaga 
od Wykonawcy, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych, aby poniżej wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
(tj. art. 11 ust. 4. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione 
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania 
ich poufności)6:  
…………………………………………………………………………………….………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….………………………………………………. 
4.14. Oświadczam, że wypełniłem, a w przypadku ewentualnych zmian na etapie prowadzenia niniejszego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuję się dopełnić, obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO7  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem lub pozyskam 
w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz zapoznałem, a w przypadku ewentualnych 
zmian na etapie prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuję się  
zapoznać te osoby, z informacjami określonymi przez Zamawiającego w pkt 32 IDW. 

5. Podpis(y): 

lp. 

nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

pieczęć(cie) 
Wykonawcy (ów) 

miejscowość 
i data 

1.      

                                                 
4 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
5 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
6 Wykonawca wykazując, iż zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
powinien wykazać w szczególności:  
- że ww. informacje nie były ujawniane do wiadomości publicznej oraz 
- niezbędne działania, jakie Wykonawca podjął celem zachowania ich poufności oraz 

   - rodzaj informacji (techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą) – podlegających zastrzeżeniu. 
7 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). 
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2.      

 


