
 
 

ZAŁĄCZNIK  NR 1 
------------------------------------------- 
Pieczątka Wykonawcy 

 
FORMULARZ  OFERTOWY  

 
 

Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza 
ul. Szkolna 20  
16-050 Michałowo;  
tel.: 856633734;  
tel. kom.  501132987 ;  
Email: biuro@hospicjumeliasz.pl 

 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ i dokumentacji projektowej dla 
zadania inwestycyjnego pn.: BUDOWA ZESPOŁU HOSPICYJNO–OPIEKUŃCZO-
EDUKACYJNEGO w tym BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZEGO – EDUKACYJNEGO PW. 
PROROKA ELIASZA; BUDOWA OŚRODKA OPIEKI STACJONARNEJ I SIEDZIBY HOSPICJUM 
DOMOWEGO w Makówce; dz. nr 297/3, 297/4,299 obręb Makówka, jednostka ewidencyjna 
Narew. ETAP 1; w następującej cenie: 
 

− Netto: ..............................., 
 

− słownie: ............................................................................................... 
 

− Podatek  VAT:  ..........%, tj. ...............zł,  
 

− Słownie:.......................................................................... 
 

− Brutto: ...............................  
 

− Słownie: ............................................................................................. 
 
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (załącznik nr 3). 
 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz 

dokumentacja projektową wraz załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz  
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.   

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 60 dni. 
3. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy  

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do  
zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie  wyznaczonym  przez  
Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że na przedmiot umowy udzielamy Zamawiającemu gwarancji na okres 5 lat. 
5. Oświadczamy, że:  

a. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności opisanej w 
SIWZ.  

b. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym 
i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (lub przedstawiamy pisemne zobowiązanie 
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innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia tego zamówienie). 

c. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

d. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa 
poniżej: 

Z post ępowania o udzielenie zamówienia wyklucza si ę wykonawców, którzy: 
� wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując 

zamówienia lub wykonując je nienależycie,  
a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

�  wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, 
którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

� wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z 
wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

� osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

� spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

� spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

� spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

� osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

� podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

Z post ępowania o udzielenie zamówienia wyklucza si ę równie ż wykonawców, którzy: 
� wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w 

celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w 
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 

� złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
� nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy. 

 
 
 
                                                                                        
                                                                                           

Miejscowość,  dnia  ................................................    .................................................. 
            Pieczęć i podpis – osoby upoważnionej 

 


