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FORMULARZ OFERTY 

 
Nazwa i adres Wykonawcy 
 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
 
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na: 
 

„Konserwacja i monitoring dźwigów zlokalizowanych w budynku biurowym przy ul. 
Kordylewskiego 11 w Krakowie oraz przegląd i konserwacja dźwigów zlokalizowanych 

w budynkach D2 i B1.3 na terenie Business Park Nad Drwiną 10 w Krakowie” 
 

1. Oferuję/jemy wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą cenę: 

Lp Nazwa części zamówienia Cena brutto za 
miesiąc 

Liczba miesięcy 
trwania umowy 

Całkowita cena 
brutto 

1 

Część 1 – 
konserwacja trzech 
dźwigów zlokalizowanych 
w budynku biurowym 
Business Park 
Kordylewskiego przy ul. 
Kordylewskiego 11 w 
Krakowie,  zdalny 
monitoring i diagnostyka 
przez 24 godziny na dobę 
dźwigów zlokalizowanych 
przy ul. Kordylewskiego 
11 w Krakowie 

 12 miesięcy   
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Część 2-  
przegląd i konserwacja 

trzech dźwigów 
zlokalizowanych w 

obiektach Business Park 
Nad Drwiną przy ul. Nad 
Drwiną 10 w Krakowie 

 12 miesięcy  

 

UWAGA! Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy należność pieniężna wynikająca z niniejszej 
umowy na żądanie Wykonawcy ma zostać przesłana na niezweryfikowany rachunek bankowy, 
Zamawiający niezwłocznie zgłosi ten fakt do właściwego Urzędu Skarbowego. 

 
2. Oświadczam(y), że: 

▪ akceptuję wszystkie postanowienia oraz warunki określone w zapytaniu ofertowym, projekcie 
umowy, zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/simy do niego 
zastrzeżeń, 

▪ oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w ww. zapytaniu ofertowym, 
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▪ w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję/jemy się do podpisania umowy w miejscu 
i terminie określonym przez Zamawiającego, 

▪ dysponuję/jemy konserwatorami zatrudnionymi na umowę o pracę i posiadającymi niżej 
opisane kwalifikacje:  

1. posiadający zaświadczenie kwalifikacyjne do napraw dźwigów osobowo- towarowych, 
wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. 

2. posiadający świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym do 1 kV, zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 roku (Dz. 
U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189),   
z czego co najmniej jedna z osób musi posiadać ww. świadectwo na stanowisku dozoru, 
natomiast druga – na stanowisku eksploatacji. 

3. Oświadczam(y), że nie jesteśmy powiązaniu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

4. Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu: 

• prowadzę (prowadzimy) działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem 
zamówienia,  

• posiadam(y) zdolność techniczną i zawodową do wykonania przedmiotu zamówienia, 

• posiadam(y) zdolność finansową i ekonomiczną do wykonania przedmiotu zamówienia 
5. Oświadczam(y), że uzyskałem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego 

przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

6. Oświadczam(y), że jestem(śmy) związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania określonych obowiązków z należytą 

starannością. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz właściwej 

organizacji pracy, zachowania ładu i porządku przy wykonywaniu prac. 

9. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne warunki formalno-prawne, techniczne i 

organizacyjne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

10. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 

art. 14 RODO: 

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.1  

 
................................ dn. ............................ 

 
 

.............................................................. 
podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 
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).  

 

* 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). 


