
 
Znak sprawy: KS.341.01.2019.                       Załącznik Nr 1 

 
FORMULARZ OFERTY 

 

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 

Wykonanie  robót budowlanych polegających 
na przebudowie lokalu wraz z wewnętrznymi 
instalacjami oraz aranżacją wnętrz w budynku 

mieszkalnym wielorodzinnym na działce nr 
21/2 przy ul. Al. Racławickie 22 w Lublinie na 

filię Miejskiej Biblioteki Publicznej                    
im. H. Łopacińskiego w Lublinie 

ZAMAWIAJĄCY 

Miejska Biblioteka Publiczna                              
im. H. Łopacińskiego w Lublinie  

20-007 Lublin, ul. Peowiaków 12  

 

WYKONAWCA 
       (pełna nazwa/firma, adres) 

 

nazwa…................................................................... 

siedziba…................................................................ 

telefon/fax …........................................................... 

adres elektroniczny: ……………………………… 

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

wysokość kapitału zakładowego lub odp. kapitału 

zakładowego i kapitału wpłaconego
1
 …………… 

PESEL
2
 ………………………………………….. 

rodzaj Przedsiębiorcy:    a) mały        b) średni
2 

    Termin wykonania 
    (zgodny z pkt 4 SIWZ) 

 

 

……………………………………….. 

 

 

 
Okres gwarancji (i rękojmi wydłużonej 

na cały czas okresu gwarancji) 

 

………………..…… (miesięcy) 

 
Termin płatności 
(przelew) 

 

……………………………………. dni 

 
CENA OFEROWANA 
w zł netto (cyfrowo i słownie) 

 

 

łącznie: ………………………….. zł netto 

 

słownie: ………………………………… 

…………………………………………… 

 

STAWKA PODATKU VAT (w %) 

 

                             .....................%  

Słownie:      ………….% 

 

 

 
CENA OFEROWANA 
w zł brutto (cyfrowo i słownie) 

 

 

łącznie: ……………………….. zł brutto 
 
słownie: ………………………………… 

…………………………………………… 



 

1. Oświadczmy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz  

z załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje 

potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

2. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany  

i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na 

wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do 

składania ofert.  

4.Oświadczamy, że czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą 

wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę (nie dot. kierownika budowy oraz 
kierowników robót branżowych: prac ogólnobudowlanych, prac w specjalnościach instalacyjnych 

sanitarnych oraz instalacyjnych elektrycznych.  

 

5. Zobowiązujemy się do przedłożenia wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę w terminie 

2 dni od dnia zawarcia Umowy. 

 

Zamówienie  powierzymy podwykonawcom w następującym zakresie: *………….…………… 

 

Nazwy podmiotów, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art.22a Ustawy,  

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu: *…………………………...… 

 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

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 – 

należy skreślić treść oświadczenia) 
 

UWAGA: 
1
 dotyczy tylko podmiotów dysponujących kapitałem zakładowym lub zakładowym i wpłaconym, 

2 
zaznaczyć właściwe 

*niepotrzebne skreślić 

 
 

UWAGA: Klauzula informacyjna – dot. osób fizycznych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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), dalej „RODO”, informuję, że:  

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie , 20-007 Lublin, 

 ul. Peowiaków 12 

Tel. . (81) 466 62 50;  Fax (81) 466 62 49 

Strona internetowa: www.mbp.lublin.pl 
e-mail: przetarg@mbp.lublin.pl 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: KS.341.01.2019  prowadzonym w trybie – przetargu 

nieograniczonego; 

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 

cały czas trwania umowy; 

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie 

do art. 22 RODO; 

• posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 



− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (jednakże skorzystanie z prawa 

do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 

oraz jego załączników ); 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie 

ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej 

lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego 

Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

• nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

 

 

 

 

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

    miejscowość, data  (pieczęć firmowa Wykonawcy)               (Podpis i pieczęć imienna osób                                   

                                                                                                            uprawnionych do składania  

                                                                                                           oświadczeń woli Wykonawcy) 

 


