
Załącznik nr 1a do SIWZ 

Część 1: 
 
 
ILO.1.2018/PN 

       

FORMULARZ OFERTY 

______________________________________________________________________ 

ZAMAWIAJĄCY –   

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie 

ul. Kostrzewskiego 3 

62-200 Gniezno 

______________________________________________________________________ 
Nazwa (Firma) Wykonawcy – 

……………………………………………………………………………………………………..., 

Adres siedziby – 

……………………………………………………………………………………………………..., 

Adres do korespondencji – 

……………………………………………………………………………………........................, 

 

Tel. - ......................................................; fax - ......................................................; 

 

E-mail: ..............................................................; 

 

NIP - .................................................; REGON - .................................................; 

  
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, Część 1: pn. „Pomoce dydaktyczne – meble”, prowadzonego przez 

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, oświadczam, co następuje: 

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ  

i oświadczam, że złożona oferta spełnia wszystkie wymogi w niej zawarte.  

 

2. Oferuję wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia za cenę całkowitą: 

cena netto …………………………………………… zł  

stawka VAT ………….% 

cena brutto …………………………………………… zł  

(słownie: ………………………………………………………………………..złotych), 

 

zgodnie z załączonym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 4a do 

SIWZ. 

3. W ramach kryterium pozacenowego opisanego w rozdz. XVI ust. 3 SIWZ, oświadczam, 

że zrealizuję zamówienie w terminie:  

 do 10 dni roboczych * 

 do 20 dni roboczych * 

 do 30 dni roboczych* 
*właściwe zakreślić 



od dnia podpisania umowy.** 

**W przypadku, gdy Wykonawca w ust. 3 załącznika na 1 do SIWZ – Formularz oferty, nie wskaże terminu realizacji 

zamówienia, zgodnie z zasadami przyjętymi przez Zamawiającego, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje 

maksymalny termin realizacji zamówienia tj. 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy i Wykonawca otrzyma 0 

punktów w tym kryterium.  

5. Warunki płatności: 

- Po podpisaniu protokołu odbioru „bez uwag”, termin płatności faktury 30 dni od dnia 

doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego, 

- Płatność: przelew. 

6. Oświadczam, że prowadzę mikro, małe albo średnie przedsiębiorstwo: 

 tak  

 nie  

Mikro przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 

nie przekracza 2 milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 

nie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 

zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 

43 milionów EUR.  

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 

(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  

7. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu  

i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych w istotnych 

postanowieniach umowy stanowiących integralną część SIWZ. 

8. Przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować z udziałem podwykonawców***. 

Podwykonawcom zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:  

L.p. Część zamówienia powierzona 

podwykonawcy 

Nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG podwykonawcy 

   

   

*** Niewypełnienie tabeli oznacza, że Wykonawca oświadcza, że na dzień składania ofert nie będzie korzystał 

z udziału podwykonawców. 

9. Oświadczam, że: 

1) cena brutto podana w ust. 2 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty 

wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, a także 

obejmujące należne podatki (w tym podatek od towarów i usług), jakie poniesie 

Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty,  

2) jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, który rozpoczyna się  

wraz z upływem terminu składania ofert, 

3) akceptuję warunki płatności,  

4) jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji 

przedstawionej w moich dokumentach załączonych do oferty, natychmiast 

poinformuję o nich Zamawiającego. 

10. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….. stronach. 

11. 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.* 

*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 przez jego przekreślenie). 



12. Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach …..... 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ze względu na następujące 

okoliczności**:……………………………………………………………………………………

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

**Wykonawca winien wykazać zastrzeżenie powyższych informacji 

13. Do oferty załączam następujące dokumenty: 

1) ……………………………………………........................................................................... 

2) ……………………………………………........................................................................... 

3) ……………………………………………........................................................................... 

 

       ………………………………………… 

       (pieczęć i podpis osoby uprawnionej 
       do składania oświadczeń woli  
       w imieniu wykonawcy) 
 
Miejscowość ............................................ dnia ........................................... roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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).



 

Załącznik nr 1b do SIWZ 

Część 2: 
 
 
ILO.1.2018/PN 

       

FORMULARZ OFERTY 

______________________________________________________________________ 

ZAMAWIAJĄCY –   

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie 

ul. Kostrzewskiego 3 

62-200 Gniezno 

______________________________________________________________________ 
Nazwa (Firma) Wykonawcy – 

……………………………………………………………………………………………………..., 

Adres siedziby – 

……………………………………………………………………………………………………..., 

Adres do korespondencji – 

……………………………………………………………………………………........................, 

 

Tel. - ......................................................; fax - ......................................................; 

 

E-mail: ..............................................................; 

 

NIP - .................................................; REGON - .................................................; 

  
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, Część 2: pn. „Pomoce dydaktyczne – odczynniki”, prowadzonego przez 

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, oświadczam, co następuje: 

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ  

i oświadczam, że złożona oferta spełnia wszystkie wymogi w niej zawarte.  

2. Oferuję wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia za cenę całkowitą: 

cena netto …………………………………………… zł  

stawka VAT ………….% 

cena brutto …………………………………………… zł  

(słownie: ………………………………………………………………………..złotych), 

zgodnie z załączonym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 4b do 

SIWZ. 

3. W ramach kryterium pozacenowego opisanego w rozdz. XVI ust. 3 SIWZ, oświadczam, że 

zrealizuję zamówienie w terminie:  

 do 10 dni roboczych * 

 do 20 dni roboczych * 

 do 30 dni roboczych* 
*właściwe zakreślić 

od dnia podpisania umowy.** 



**W przypadku, gdy Wykonawca w ust. 3 załącznika na 1 do SIWZ – Formularz oferty, nie wskaże terminu realizacji 

zamówienia, zgodnie z zasadami przyjętymi przez Zamawiającego, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje 

maksymalny termin realizacji zamówienia tj. 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy i Wykonawca otrzyma 0 

punktów w tym kryterium.  

 

4. Warunki płatności: 

 po podpisaniu protokołu odbioru „bez uwag”, termin płatności faktury 30 dni od dnia 

doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego, 

 płatność: przelew. 

5. Oświadczam, że prowadzę mikro, małe albo średnie przedsiębiorstwo: 

 tak  

 nie  

Mikro przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 

nie przekracza 2 milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 

nie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 

zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 

43 milionów EUR.  

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 

(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  

6. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu  

i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych w istotnych 

postanowieniach umowy stanowiących integralną część SIWZ. 

7. Przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować z udziałem podwykonawców***. 

Podwykonawcom zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:  

L.p. Część zamówienia powierzona 

podwykonawcy 

Nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG podwykonawcy 

   

   

*** Niewypełnienie tabeli oznacza, że Wykonawca oświadcza, że na dzień składania ofert nie będzie korzystał 

z udziału podwykonawców. 

8. Oświadczam, że: 

1) cena brutto podana w ust. 2 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty 

wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, a także 

obejmujące należne podatki (w tym podatek od towarów i usług), jakie poniesie 

Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty,  

2) jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, który rozpoczyna się  

wraz z upływem terminu składania ofert, 

3) akceptuję warunki płatności,  

4) jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji 

przedstawionej w moich dokumentach załączonych do oferty, natychmiast 

poinformuję o nich Zamawiającego. 

9. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….. stronach. 

10. 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.* 

*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 przez jego przekreślenie). 



11. Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach …..... 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ze względu na następujące 

okoliczności**:……………………………………………………………………………………

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

**Wykonawca winien wykazać zastrzeżenie powyższych informacji 

12. Do oferty załączam następujące dokumenty: 

1) ……………………………………………........................................................................... 

2) ……………………………………………........................................................................... 

3) ……………………………………………........................................................................... 

 

       ………………………………………… 

       (pieczęć i podpis osoby uprawnionej 
       do składania oświadczeń woli  
       w imieniu wykonawcy) 
 
Miejscowość ............................................ dnia ........................................... roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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).  



Załącznik nr 1c do SIWZ 

Część 3: 
 
 
ILO.1.2018/PN 

       

FORMULARZ OFERTY 

______________________________________________________________________ 

ZAMAWIAJĄCY –   

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie 

ul. Kostrzewskiego 3 

62-200 Gniezno 

______________________________________________________________________ 
Nazwa (Firma) Wykonawcy – 

……………………………………………………………………………………………………..., 

Adres siedziby – 

……………………………………………………………………………………………………..., 

Adres do korespondencji – 

……………………………………………………………………………………........................, 

 

Tel. - ......................................................; fax - ......................................................; 

 

E-mail: ..............................................................; 

 

NIP - .................................................; REGON - .................................................; 

  
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, Część 3: pn. „Pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej” 

prowadzonego przez Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, 

oświadczam, co następuje: 

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ  

i oświadczam, że złożona oferta spełnia wszystkie wymogi w niej zawarte.  

2. Oferuję wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia za cenę całkowitą: 

cena netto …………………………………………… zł  

stawka VAT ………….% 

cena brutto …………………………………………… zł  

(słownie: ………………………………………………………………………..złotych), 

 

zgodnie z załączonym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 4c do 

SIWZ. 

3. W ramach kryterium pozacenowego opisanego w rozdz. XVI ust. 3 SIWZ, oświadczam, że 

zrealizuję zamówienie w terminie:  

 do 10 dni roboczych * 

 do 20 dni roboczych * 

 do 30 dni roboczych* 
*właściwe zakreślić 

od dnia podpisania umowy.** 



**W przypadku, gdy Wykonawca w ust. 3 załącznika na 1 do SIWZ – Formularz oferty, nie wskaże terminu realizacji 

zamówienia, zgodnie z zasadami przyjętymi przez Zamawiającego, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje 

maksymalny termin realizacji zamówienia tj. 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy i Wykonawca otrzyma 0 

punktów w tym kryterium.  

 

4. Warunki płatności: 

 po podpisaniu protokołu odbioru „bez uwag”, termin płatności faktury 30 dni od dnia 

doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego, 

 płatność: przelew. 

5. Oświadczam, że prowadzę mikro, małe albo średnie przedsiębiorstwo: 

 tak  

 nie  

Mikro przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 

nie przekracza 2 milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 

nie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 

zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 

43 milionów EUR.  

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 

(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  

6. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu  

i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych w istotnych 

postanowieniach umowy stanowiących integralną część SIWZ. 

7. Przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować z udziałem podwykonawców***. 

Podwykonawcom zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:  

L.p. Część zamówienia powierzona 

podwykonawcy 

Nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG podwykonawcy 

   

   

*** Niewypełnienie tabeli oznacza, że Wykonawca oświadcza, że na dzień składania ofert nie będzie korzystał 

z udziału podwykonawców. 

8. Oświadczam, że: 

1) cena brutto podana w ust. 2 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty 

wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, a także 

obejmujące należne podatki (w tym podatek od towarów i usług), jakie poniesie 

Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty,  

2) jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, który rozpoczyna się  

wraz z upływem terminu składania ofert, 

3) akceptuję warunki płatności,  

4) jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji 

przedstawionej w moich dokumentach załączonych do oferty, natychmiast 

poinformuję o nich Zamawiającego. 

9. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….. stronach. 

10. 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.* 

*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 przez jego przekreślenie). 



11. Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach …..... 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ze względu na następujące 

okoliczności**:……………………………………………………………………………………

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

**Wykonawca winien wykazać zastrzeżenie powyższych informacji 

12. Do oferty załączam następujące dokumenty: 

1) ……………………………………………........................................................................... 

2) ……………………………………………........................................................................... 

3) ……………………………………………........................................................................... 

 

       ………………………………………… 

       (pieczęć i podpis osoby uprawnionej 
       do składania oświadczeń woli  
       w imieniu wykonawcy) 
 
Miejscowość ............................................ dnia ........................................... roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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).  



Załącznik nr 1d do SIWZ 

Część 4: 
 
 
ILO.1.2018/PN 

       

FORMULARZ OFERTY 

______________________________________________________________________ 

ZAMAWIAJĄCY –   

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie 

ul. Kostrzewskiego 3 

62-200 Gniezno 

______________________________________________________________________ 
Nazwa (Firma) Wykonawcy – 

……………………………………………………………………………………………………..., 

Adres siedziby – 

……………………………………………………………………………………………………..., 

Adres do korespondencji – 

……………………………………………………………………………………........................, 

 

Tel. - ......................................................; fax - ......................................................; 

 

E-mail: ..............................................................; 

 

NIP - .................................................; REGON - .................................................; 

  
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, Część 4: pn. „Pomoce dydaktyczne – sprzęt elektroniczny”, 

prowadzonego przez Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, 

oświadczam, co następuje: 

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ  

i oświadczam, że złożona oferta spełnia wszystkie wymogi w niej zawarte.  

2. Oferuję wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia za cenę całkowitą: 

cena netto …………………………………………… zł  

stawka VAT ………….% 

cena brutto …………………………………………… zł  

(słownie: ………………………………………………………………………..złotych), 

 

zgodnie z załączonym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 4d do 

SIWZ. 

3. W ramach kryterium pozacenowego opisanego w rozdz. XVI ust. 3 SIWZ, oświadczam, że 

zrealizuję zamówienie w terminie:  

 do 10 dni roboczych * 

 do 20 dni roboczych * 

 do 30 dni roboczych* 
*właściwe zakreślić 

od dnia podpisania umowy.** 



**W przypadku, gdy Wykonawca w ust. 3 załącznika na 1 do SIWZ – Formularz oferty, nie wskaże terminu realizacji 

zamówienia, zgodnie z zasadami przyjętymi przez Zamawiającego, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje 

maksymalny termin realizacji zamówienia tj. 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy i Wykonawca otrzyma 0 

punktów w tym kryterium.  

 

4. Warunki płatności: 

 po podpisaniu protokołu odbioru „bez uwag”, termin płatności faktury 30 dni od dnia 

doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego, 

 płatność: przelew. 

5. Oświadczam, że prowadzę mikro, małe albo średnie przedsiębiorstwo: 

 tak  

 nie  

Mikro przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 

nie przekracza 2 milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 

nie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 

zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 

43 milionów EUR.  

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 

(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  

6. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu  

i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych w istotnych 

postanowieniach umowy stanowiących integralną część SIWZ. 

7. Przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować z udziałem podwykonawców***. 

Podwykonawcom zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:  

L.p. Część zamówienia powierzona 

podwykonawcy 

Nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG podwykonawcy 

   

   

*** Niewypełnienie tabeli oznacza, że Wykonawca oświadcza, że na dzień składania ofert nie będzie korzystał 

z udziału podwykonawców. 

8. Oświadczam, że: 

1) cena brutto podana w ust. 2 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty 

wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, a także 

obejmujące należne podatki (w tym podatek od towarów i usług), jakie poniesie 

Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty,  

2) jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, który rozpoczyna się  

wraz z upływem terminu składania ofert, 

3) akceptuję warunki płatności,  

4) jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji 

przedstawionej w moich dokumentach załączonych do oferty, natychmiast 

poinformuję o nich Zamawiającego. 

9. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….. stronach. 

10. 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.* 

*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 przez jego przekreślenie). 



11. Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach …..... 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ze względu na następujące 

okoliczności**:……………………………………………………………………………………

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

**Wykonawca winien wykazać zastrzeżenie powyższych informacji 

12. Do oferty załączam następujące dokumenty: 

1) ……………………………………………........................................................................... 

2) ……………………………………………........................................................................... 

3) ……………………………………………........................................................................... 

 

       ………………………………………… 

       (pieczęć i podpis osoby uprawnionej 
       do składania oświadczeń woli  
       w imieniu wykonawcy) 
 
Miejscowość ............................................ dnia ........................................... roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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).  



Załącznik nr 1e do SIWZ 

Część 5: 
 
 
ILO.1.2018/PN 

       

FORMULARZ OFERTY 

______________________________________________________________________ 

ZAMAWIAJĄCY –   

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie 

ul. Kostrzewskiego 3 

62-200 Gniezno 

______________________________________________________________________ 
Nazwa (Firma) Wykonawcy – 

……………………………………………………………………………………………………..., 

Adres siedziby – 

……………………………………………………………………………………………………..., 

Adres do korespondencji – 

……………………………………………………………………………………........................, 

 

Tel. - ......................................................; fax - ......................................................; 

 

E-mail: ..............................................................; 

 

NIP - .................................................; REGON - .................................................; 

  
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, Część 5: pn. „Pomoce dydaktyczne do pracowni fizycznej”, 

prowadzonego przez Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, 

oświadczam, co następuje: 

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ  

i oświadczam, że złożona oferta spełnia wszystkie wymogi w niej zawarte.  

2. Oferuję wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia za cenę całkowitą: 

cena netto …………………………………………… zł  

stawka VAT ………….% 

cena brutto …………………………………………… zł  

(słownie: ………………………………………………………………………..złotych), 

 

zgodnie z załączonym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 4e do 

SIWZ. 

3. W ramach kryterium pozacenowego opisanego w rozdz. XVI ust. 3 SIWZ, oświadczam, że 

zrealizuję zamówienie w terminie:  

 do 10 dni roboczych * 

 do 20 dni roboczych * 

 do 30 dni roboczych* 
*właściwe zakreślić 

od dnia podpisania umowy.** 



**W przypadku, gdy Wykonawca w ust. 3 załącznika na 1 do SIWZ – Formularz oferty, nie wskaże terminu realizacji 

zamówienia, zgodnie z zasadami przyjętymi przez Zamawiającego, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje 

maksymalny termin realizacji zamówienia tj. 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy i Wykonawca otrzyma 0 

punktów w tym kryterium.  

 

4. Warunki płatności: 

 po podpisaniu protokołu odbioru „bez uwag”, termin płatności faktury 30 dni od dnia 

doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego, 

 płatność: przelew. 

5. Oświadczam, że prowadzę mikro, małe albo średnie przedsiębiorstwo: 

 tak  

 nie  

Mikro przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 

nie przekracza 2 milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 

nie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 

zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 

43 milionów EUR.  

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 

(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  

6. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu  

i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych w istotnych 

postanowieniach umowy stanowiących integralną część SIWZ. 

7. Przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować z udziałem podwykonawców***. 

Podwykonawcom zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:  

L.p. Część zamówienia powierzona 

podwykonawcy 

Nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG podwykonawcy 

   

   

*** Niewypełnienie tabeli oznacza, że Wykonawca oświadcza, że na dzień składania ofert nie będzie korzystał 

z udziału podwykonawców. 

8. Oświadczam, że: 

1) cena brutto podana w ust. 2 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty 

wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, a także 

obejmujące należne podatki (w tym podatek od towarów i usług), jakie poniesie 

Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty,  

2) jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, który rozpoczyna się  

wraz z upływem terminu składania ofert, 

3) akceptuję warunki płatności,  

4) jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji 

przedstawionej w moich dokumentach załączonych do oferty, natychmiast 

poinformuję o nich Zamawiającego. 

9. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….. stronach. 

10. 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.* 

*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 przez jego przekreślenie). 



11. Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach …..... 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ze względu na następujące 

okoliczności**:……………………………………………………………………………………

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

**Wykonawca winien wykazać zastrzeżenie powyższych informacji 

12. Do oferty załączam następujące dokumenty: 

1) ……………………………………………........................................................................... 

2) ……………………………………………........................................................................... 

3) ……………………………………………........................................................................... 

 

       ………………………………………… 

       (pieczęć i podpis osoby uprawnionej 
       do składania oświadczeń woli  
       w imieniu wykonawcy) 
 
Miejscowość ............................................ dnia ........................................... roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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).  



Dotyczy części 1- 5 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
ILO.1.2018/PN 
       Zamawiający: 

Liceum Ogólnokształcące  

im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie 

ul. Kostrzewskiego 3 

62-200 Gniezno 

Wykonawca: 
………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. 

„Interdyscyplinarne Laboratorium Chrobrzaków - „Naukowy Fyrtel” - Symulacja 

terraformowania obcej planety od A do Z w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego”, prowadzonego przez Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego  

w Gnieźnie, oświadczam, co następuje: 

 

I. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY DOTYCZĄCE WYKAZANIA BRAKU ISTNIENIA WOBEC 

NIEGO PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

 

…………….……. ,dnia ………….……. r.  
    (miejscowość) 
       ………………………………………… 

(podpis) 

 

II. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY DOTYCZĄCE ISTNIENIA WOBEC NIEGO PODSTAW 

WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (art. 24 ust. 8 ustawy Pzp): 

Oświadczam, że podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie: 

 art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp*  

 art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp*  



 art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp*  

 art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp* 

 art. 24 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp* 

 art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp* 

 art. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy Pzp* 

*właściwe zakreślić 

 

W związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, przedstawiam następujące 

dowody na to, że podjęte przeze mnie środki naprawcze są wystarczające  

do wykazania mojej rzetelności, w szczególności takie jak udowodnienie naprawienia szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 

doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania:  

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

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

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

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

 

Oświadczam, że podjąłem następujące konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, 

które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym 

lub nieprawidłowemu postępowaniu: 

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

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

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

 

…………….……. , dnia …………………. r.  
   (miejscowość) 
       ………………………………………… 

(podpis) 

Uwaga! Art. 24 ust. 8 ustawy Pzp nie ma zastosowania wobec Wykonawcy, będącego podmiotem 

zbiorowym, w stosunku do którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się  

o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. dnia …………………. r.  
      (miejscowość),      ………………………………………… 

(podpis) 



 

Dotyczy części 1- 5        Załącznik nr 3 do SIWZ 

    

ILO.1.2018/PN 
       Zamawiający: 

Liceum Ogólnokształcące  

im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie 

ul. Kostrzewskiego 3 

62-200 Gniezno 

Wykonawca: 

………………………………………

……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………

……………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 

UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 
informacji, o której mowa  w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu poniższe oświadczenie.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie takie składa 
każdy z Wykonawców. 

Oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku  

z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. 

„Interdyscyplinarne Laboratorium Chrobrzaków - „Naukowy Fyrtel” - Symulacja 

terraformowania obcej planety od A do Z w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego”, prowadzonego przez Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego  

w Gnieźnie, oświadczam, co następuje: 

 

 nie należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego  

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.),  

z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę/ofertę częściową w niniejszym 

postępowaniu*. 

 należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.),  

z Wykonawcą/Wykonawcami, który/którzy złożył/złożyli ofertę/ofertę częściową  

w niniejszym postępowaniu*. 

 
Wykonawca należący do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą (o ile występują), nie prowadzą  

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.   

* zaznaczyć właściwe 

…………….……. , dnia …………………. r. 

(miejscowość),  

       ………………………………………… 

(podpis) 


