Załącznik nr 1 do IDW – Formularz Oferty
Nr referencyjny zamówienia
Zamawiający

„URBITOR” Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Chrobrego 105/107
NIP: 8790168984

Wykonawca
Lp.

Nazwa Wykonawcy(-ów)

Adres(-y) i NIP

Wykonawca nr 1
Wykonawca nr 2
Wykonawca nr 3
Pełnomocnik

Nazwa / Imię i nazwisko
Pełnomocnika

Adres i NIP
Pełnomocnika

Nr tel., fax, e-mail
Pełnomocnika

Działając w imieniu Wykonawcy(ów) składam(-y) Ofertę na realizację na rzecz Zamawiającego
zamówienia publicznego polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu kompleksu obiektów na
potrzeby projektu pod nazwą „Toruń Space Labs”.
Oświadczam(-y), że:
1. zapoznałem(-liśmy) się z treścią Ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia;
2. akceptuję(-emy) w pełni i bez zastrzeżeń, postanowienia SIWZ wraz z jej modyfikacjami
i wyjaśnieniami treści i uznaję(-emy) się za związanego(-ych) określonymi w nim
postanowieniami;
3. gwarantuję(-emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ
wraz z jej modyfikacjami i wyjaśnieniami treści;
4. zrealizuję(-emy) przedmiotowe zamówienie zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w SIWZ za
całkowitą cenę netto _______________ PLN (słownie: _______________) plus należny podatek
VAT _______________ PLN, co stanowi całkowitą cenę brutto _______________ PLN (słownie
_______________), na co składa się:
• projekt rozbiórki istniejących obiektów _______________ PLN (słownie: _______________)
netto,
• koszt prac rozbiórkowych _______________ PLN (słownie: _______________) netto,
• koszt pełnobranżowej dokumentacji projektowej _______________ PLN (słownie:
_______________) netto,
• nadzór autorski projektu _______________ PLN (słownie: _______________) netto,
• roboty budowlane związane z budową kompleksu obiektów na potrzeby projektu pod nazwą
„Toruń Space Labs” _______________ PLN (słownie: _______________) netto.
5. okres rękojmi na wykonane roboty budowlane będzie wynosił _______________ 1 licząc od dnia
odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
6. przedstawiona cena brutto uwzględnia wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmuje wszelkie koszty
bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu prawidłowego i terminowego
wykonania całości przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszelkie wymagane przepisami prawa
podatki i opłaty, a w szczególności podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy;
7. w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(-emy) się do przedłożenia
należytego zabezpieczenia umowy zgodnie z wymaganiami SIWZ;
8. zobowiązuję(-emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez
Zamawiającego;
9. zastrzegam(-y) / nie zastrzegam(-y)2 informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zgodnie z postanowieniami
pkt. 14 IDW;
10. za wyjątkiem informacji zawartych w Ofercie na stronach od …. do ….. wszystkie załączniki są
jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów

1
2

Wypełnia Wykonawca zgodnie z postanowieniami pkt. 19.2. IDW.
Niepotrzebne skreślić.

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
zostały zabezpieczone zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 14 IDW;
11. wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP
będziemy* / nie będziemy* polegać na zasobach następujących podmiotów (na zasadach
określonych w art. 22a ust. 1 PZP):
Podmiot nr 1 _______________
adres ul. _______________
kod _______________ miasto _______________ kraj _______________
nr telefonu_______________ nr faksu_______________
adres e-mail _______________
NIP _______________ REGON _______________
(Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu*/ osobach zdolnych do wykonania zamówienia*/
sytuacji ekonomicznej lub finansowej* zdolnościach finansowych* Podmiotu nr 1).
(Podmiot nr 1 będzie*/nie będzie* brał udziału w realizacji części Zamówienia).
Podmiot nr 2 _______________
adres ul. _______________
kod _______________ miasto _______________ kraj _______________
nr telefonu_______________ nr faksu_______________
adres e-mail _______________
NIP _______________ REGON _______________
(Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu*/ osobach zdolnych do wykonania zamówienia*/
sytuacji ekonomicznej lub finansowej* zdolnościach finansowych* Podmiotu nr 2).
(Podmiot nr 2 będzie*/nie będzie* brał udziału w realizacji części Zamówienia);
12. wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na adres: Imię
i nazwisko (nazwa) _______________, tel. _______________, fax _______________, e-mail
_______________;
13. wpłacone wadium należy zwrócić na nr konta _______________ (dotyczy wadium wpłaconego w
formie pieniężnej);
14. niniejszą Ofertę składamy na _______________ kolejno ponumerowanych stronach. W załączeniu
niniejszego Formularza Oferty przedkładamy, na kolejno ponumerowanych stronach, niżej
wymienione dokumenty:
1) _______________,
2) _______________,
3) _______________.
_______________ (miejscowość), dnia _______________ r.
_______________
(podpis)3

-------------------------

*Niepotrzebne skreślić

3

Czytelny podpis(y) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie
stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej) lub pełnomocnictwem załączonym do Oferty.

Załącznik nr 2 do IDW – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Nr referencyjny zamówienia
Zamawiający

„URBITOR” Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Chrobrego 105/107
NIP: 8790168984

Wykonawca
Lp.

Nazwa Wykonawcy(-ów)

Adres(-y) i NIP

Wykonawca nr 1
Wykonawca nr 2
Wykonawca nr 3
Pełnomocnik

Nazwa / Imię i nazwisko
Pełnomocnika

Adres i NIP
Pełnomocnika

Nr tel., fax, e-mail
Pełnomocnika

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zaprojektowanie
i wykonanie kompleksu obiektów na potrzeby projektu pod nazwą „Toruń Space Labs”,
prowadzonego przez „URBITOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia, Tom I – Instrukcja dla wykonawców pkt. 8.1, 8.2
i 8.3.

_______________ (miejscowość), dnia _______________ r.
_______________
(podpis)4

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia, Tom I – Instrukcja dla wykonawców
pkt. 8.1, 8.2 i 8.3.
4

Czytelny podpis(y) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie
stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej) lub pełnomocnictwem załączonym do Oferty.

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
_______________
w następującym zakresie:
_______________
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

_______________ (miejscowość), dnia _______________ r.
_______________
(podpis)5

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.

_______________ (miejscowość), dnia _______________ r.
_______________
(podpis)6

5
6

Jak wyżej
Jak wyżej

Załącznik nr 3 do IDW – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: PZP),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Nr referencyjny zamówienia
Zamawiający

„URBITOR” Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Chrobrego 105/107
NIP: 8790168984

Wykonawca
Lp.

Nazwa Wykonawcy(-ów)

Adres(-y) i NIP

Wykonawca nr 1
Wykonawca nr 2
Wykonawca nr 3
Pełnomocnik

Nazwa / Imię i nazwisko
Pełnomocnika

Adres i NIP
Pełnomocnika

Nr tel., fax, e-mail
Pełnomocnika

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zaprojektowanie
i wykonanie kompleksu obiektów na potrzeby projektu pod nazwą „Toruń Space Labs”
prowadzonego przez „URBITOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 1223 PZP.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-8
PZP.

_______________ (miejscowość), dnia _______________ r.
_______________
(podpis)7

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. ____________ ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1-8 PZP).

7

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.

Czytelny podpis(y) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie
stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej) lub pełnomocnictwem załączonym do Oferty.

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
_______________

_______________ (miejscowość), dnia _______________ r.
_______________
(podpis)8

OŚWIADCZENIE
WYKONAWCA:

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY POWOŁUJE

SIĘ

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: _______________ (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o

udzielenie zamówienia.

_______________ (miejscowość), dnia _______________ r.
_______________
(podpis)9
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

NIEBĘDĄCEGO

PODMIOTEM,

NA

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
_______________ (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

_______________ (miejscowość), dnia _______________ r.
_______________
(podpis)10

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

8

Jak wyżej
Jak wyżej
10
Jak wyżej
9

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.

_______________ (miejscowość), dnia _______________ r.
_______________
(podpis)11

11

Jak wyżej

Załącznik nr 4 do IDW – wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia
Nr referencyjny zamówienia
Zamawiający

„URBITOR” Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Chrobrego 105/107
NIP: 8790168984

Wykonawca
Lp.

Nazwa Wykonawcy(-ów)

Adres(-y) i NIP

Wykonawca nr 1
Wykonawca nr 2
Wykonawca nr 3
Pełnomocnik

Nazwa / Imię i nazwisko
Pełnomocnika

Adres i NIP
Pełnomocnika

Nr tel., fax, e-mail
Pełnomocnika

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zaprojektowanie
i wykonanie kompleksu obiektów na potrzeby projektu pod nazwą „Toruń Space Labs”
prowadzonego przez „URBITOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu oświadczam, że
oświadczam, że
dysponuję lub będę dysponował niżej wymienionymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia:

Lp.

Imię i
nazwisko

Proponowana
funkcja
(zakres
czynności)

Uprawnienia/
kwalifikacje
zawodowe

Doświadczenie
zawodowe

Podstawa
dysponowania
osobą12

_______________ (miejscowość), dnia _______________ r.
_______________
(podpis)13

12

Wykonawca zobowiązany jest podać, na jakiej podstawie będzie dysponował wskazanymi osobami – umowa cywilnoprawna,
umowa o pracę, zobowiązanie do udostępnienia zasobów, o którym mowa w art. 22a ust.1 PZP.
13
Czytelny podpis(y) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie
stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej) lub pełnomocnictwem załączonym do Oferty.

Załącznik nr 5a do IDW – wzór wykazu robót budowlanych
Nr referencyjny zamówienia
Zamawiający

„URBITOR” Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Chrobrego 105/107
NIP: 8790168984

Wykonawca
Lp.

Nazwa Wykonawcy(-ów)

Adres(-y) i NIP

Wykonawca nr 1
Wykonawca nr 2
Wykonawca nr 3
Pełnomocnik

Nazwa / Imię i nazwisko
Pełnomocnika

Adres i NIP
Pełnomocnika

Nr tel., fax, e-mail
Pełnomocnika

Działając w imieniu Wykonawcy(-ów) oświadczam(-y), że wykonałem (wykonaliśmy) następujące
zamówienia:

Lp.

Nazwa
zamówienia i
miejsce jego
wykonania

Wartość brutto
zamówienia
[PLN]

Zakres wykonanych
robót
potwierdzający
spełnienia warunku
posiadania
doświadczenia

Termin
wykonania od
data do data

Podmiot, na
rzecz którego
roboty zostały
wykonane
(nazwa, adres,
tel. kontaktowy)

Nr
strony
oferty

Do wykazanych powyżej robót budowlanych dołączam(y) dowody określające, czy roboty te zostały
wykonane należycie oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone.

_______________ (miejscowość), dnia _______________ r.
_______________
(podpis)14

14

Czytelny podpis(y) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie
stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej) lub pełnomocnictwem załączonym do Oferty.

Załącznik nr 5b do IDW – wzór wykazu wykonanych usług
Nr referencyjny zamówienia
Zamawiający

„URBITOR” Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Chrobrego 105/107
NIP: 8790168984

Wykonawca
Lp.

Nazwa Wykonawcy(-ów)

Adres(-y) i NIP

Wykonawca nr 1
Wykonawca nr 2
Wykonawca nr 3
Pełnomocnik

Nazwa / Imię i nazwisko
Pełnomocnika

Adres i NIP
Pełnomocnika

Nr tel., fax, e-mail
Pełnomocnika

Działając w imieniu Wykonawcy(-ów) oświadczam(-y), że wykonałem (wykonaliśmy) następujące
zamówienia:

Lp.

Nazwa
zamówienia

Wartość brutto
zamówienia
[PLN]

Przedmiot usługi
(zakres wykonanych
usług
potwierdzający
spełnienia warunku
posiadania
doświadczenia

Termin
wykonania od
data do data

Podmiot, na
rzecz którego
usługa została
wykonana
(nazwa, adres,
tel. kontaktowy)

Nr
strony
oferty

Do wykazanych powyżej usług dołączam(y) dowody określające czy te usługi zostały wykonane
należycie.

_______________ (miejscowość), dnia _______________ r.
_______________
(podpis)15

15

Czytelny podpis(y) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie
stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej) lub pełnomocnictwem załączonym do Oferty.

Załącznik nr 6 do IDW – wzór wykazu prac przeznaczonych do podwykonania
Nr referencyjny zamówienia
Zamawiający

„URBITOR” Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Chrobrego 105/107
NIP: 8790168984

Wykonawca
Lp.

Nazwa Wykonawcy(-ów)

Adres(-y) i NIP

Wykonawca nr 1
Wykonawca nr 2
Wykonawca nr 3
Pełnomocnik

Nazwa / Imię i nazwisko
Pełnomocnika

Adres i NIP
Pełnomocnika

Nr tel., fax, e-mail
Pełnomocnika

Działając w imieniu Wykonawcy(-ów) oświadczam(-y), że następujące części zamówienia publicznego
polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu kompleksu obiektów na potrzeby projektu pod nazwą
„Toruń Space Labs”, których wykonanie zamierzam (y) powierzyć podwykonawcom:
Lp.

Część zamówienia,
których wykonanie zamierzam(y) powierzyć
podwykonawcom

Nazwa (firma) podwykonawcy

_______________ (miejscowość), dnia _______________ r.
_______________
(podpis)16

16

Czytelny podpis(y) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie
stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej) lub pełnomocnictwem załączonym do Oferty.

Załącznik nr 7 do IDW – wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej17
Nr referencyjny zamówienia
Zamawiający

„URBITOR” Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Chrobrego 105/107
NIP: 8790168984

Wykonawca
Lp.

Nazwa Wykonawcy(-ów)

Adres(-y) i NIP

Wykonawca nr 1
Wykonawca nr 2
Wykonawca nr 3
Pełnomocnik

Nazwa / Imię i nazwisko
Pełnomocnika

Adres i NIP
Pełnomocnika

Nr tel., fax, e-mail
Pełnomocnika

Składając Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na
zaprojektowaniu i wykonaniu kompleksu obiektów na potrzeby projektu pod nazwą „Toruń Space
Labs” oświadczam(y), że
• nie należę (nie należymy) do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.)*
• nie należę (nie należymy) do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Prawo zamówień publicznych z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym
postępowaniu*
• należę (należymy) wraz z następującym Wykonawcą, który złożył ofertę w przedmiotowym
postępowaniu (należy podać dane Wykonawcy/Wykonawców)
_______________
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień
publicznych*
Nie podlegam(y) jednak wykluczeniu w trybie art. 24. ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień
publicznych, ponieważ istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.*18

_______________ (miejscowość), dnia _______________ r.
_______________
-------------------------

(podpis)19

*Niepotrzebne skreślić

17

Oświadczenie Wykonawca/y składa/ją w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku wspólnego ubiegania się
Wykonawców o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców
18
Wraz z oświadczeniem Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wyjaśnienia i dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
należącym do tej samej grupy kapitałowej nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
19
Czytelny podpis(y) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie
stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej) lub pełnomocnictwem załączonym do Oferty.

Załącznik nr 8 do IDW – wzór oświadczenia o obowiązku podatkowym

OŚWIADCZNIE
Działając w imieniu i na rzecz:
___________________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy(-ów))
przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na
zaprojektowaniu i wykonaniu kompleksu obiektów na potrzeby projektu pod nazwą „Toruń Space
Labs”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, niniejszym oświadczam(-y), że:
1) wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług20
2) wybór naszej Oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług21. Powyższy obowiązek podatkowy
będzie dotyczył _______________ 22 objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez
kwoty podatku) będzie wynosiła _______________ zł23.

_______________ (miejscowość), dnia _______________ r.
_______________
(podpis)24

20

Niepotrzebne skreślić.
Niepotrzebne skreślić.
22
Wpisać (rodzaj) towaru/usługi, która będzie prowadziła do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług.
23
Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) usługi/usług wymienionych wcześniej.
24
Czytelny podpis(y) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie
stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej) lub pełnomocnictwem załączonym do Oferty.
21

Załącznik nr 9 do IDW – przykładowy wzór gwarancji
Przykładowy wzór gwarancji
„URBITOR” Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Chrobrego 105/107
NIP: 8790168984
(„Beneficjent”)
Gwarancja _______________ nr _______________
Niniejsza Gwarancja _______________ (zwana dalej "Gwarancją") została wystawiona na zlecenie
firmy_______________, w celu zagwarantowania właściwego wykonania przez _______________
(zwany dalej „Wykonawcą”) Umowy, która ma być zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na
zaprojektowanie i wykonanie kompleksu obiektów na potrzeby projektu pod nazwą „Toruń Space
Labs” (zwanej dalej „Umową”).
Gwarant _______________ z siedzibą w _______________ przy ul. _______________ (zwany dalej
"Gwarantem"), zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, niezależnie od ważności i skutków
prawnych Umowy, do zapłacenia na Państwa rzecz każdej kwoty do maksymalnej wysokości:
1. _______________ waluta _______________ (słownie: _______________) stanowiącej 100%
sumy gwarancyjnej w zakresie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy (w tym z tytułu kar umownych) w okresie od _______________ do _______________ dni
od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane
(potwierdzonego protokołem odbioru końcowego25)
oraz
2. _______________ waluta _______________ (słownie: _______________) stanowiącej 30%
sumy gwarancyjnej w zakresie wszelkich roszczeń wynikających z rękojmi, w tym w szczególności
z tytułu naprawienia szkód powstałych wskutek wad lub usterek, jak również z tytułu nieusunięcia
wad lub usterek lub nieusunięcia ich w terminie, w okresie od dnia odbioru końcowego
_______________ do _______________ dnia po upływie okresu rękojmi za wady/gwarancji,
wynoszącego …… miesięcy (od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego bez
zastrzeżeń26)
w terminie 14 dni po otrzymaniu od Państwa pierwszego pisemnego żądania zawierającego
oznaczenie Gwarancji, kwoty Państwa żądania oraz oświadczenie następującej treści:
„W związku z udzieloną przez Państwa Gwarancją nr _______________ oraz okolicznością, iż
Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy, prosimy o przekazanie na
nasz
rachunek
nr_______________
prowadzony
w
banku _______________
kwoty
_______________ (waluta) _______________ (słownie: _______________ ). Żądana kwota jest
należna z tytułu Gwarancji w związku z niewykonaniem/ nienależytym wykonaniem27 Umowy przez
Wykonawcę/ Żądana kwota jest należna z tytułu Gwarancji w związku z niewykonaniem przez
Wykonawcę zobowiązań z tytułu usunięcia wad i usterek28 ”.
Zobowiązanie Gwaranta wynikające z Gwarancji zmniejsza się o kwotę każdej płatności dokonanej
w wyniku realizacji roszczenia z Gwarancji.
Żądania zapłaty w ramach Gwarancji mogą być skutecznie składane począwszy od dnia podpisania
Umowy przez obie strony Umowy.
Żądanie zapłaty może zostać złożone do Gwaranta za pośrednictwem banku prowadzącego Państwa
rachunek, który potwierdzi, że podpisy widniejące na żądaniu zapłaty zostały złożone przez osoby
uprawnione do reprezentowania Zamawiającego lub potwierdzone przez notariusza.

25
26
27
28

W zależności od wymagań wynikających z umowy, np. od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
W zależności od wymagań wynikających z umowy, np. od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
Niepotrzebne skreślić.
Niepotrzebne skreślić.

Gwarancja wygasa całkowicie jeżeli Państwa żądanie zapłaty wraz z Państwa oświadczeniem nie
zostanie złożone do Gwaranta w terminie ważności Gwarancji lub w przypadku zwrócenia niniejszej
Gwarancji przed terminem jej ważności.
Gwarancja powinna być zwrócona do Gwaranta niezwłocznie po upływie terminu ważności, jednakże
Gwarancja wygasa również z upływem tego terminu, nawet jeżeli niniejszy dokument nie zostanie
zwrócony do Gwaranta.
Gwarant zgadza się, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja warunków
Umowy, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienioną powyżej Umową, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowiących Umowę, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a
Wykonawcą, nie zwalnia Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej
Gwarancji.
Gwarancja jest nieprzenośna.
Gwarancja poddana jest prawu polskiemu.
Wszelkie spory powstające w związku z Gwarancją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

Załącznik nr 10 do IDW – oświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych
Stosownie do art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) informuję, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „URBITOR” Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul.
Chrobrego 105/107, NIP: 8790168984, tel. 056 66 94 301, email: sekretariat@urbitor.pl,
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze złożonym przez Pana/Panią
ofertą i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz o ustawę z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny,
3. w razie konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom sprawującym nadzór nad
Administratorem oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, tj. w szczególności z art. 20
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w okresie od dnia złożenia oferty do dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem przepisów
podatkowych oraz innych właściwych prawa, w tym przepisów szczególnych dotyczących
przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z korzystaniem z wsparcia
finansowego.
1. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub
profilowaniu.
2. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do:
1) treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczeniu przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
2) złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony
danych osobowych.
Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z powyższymi informacjami i wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych na powyższych warunkach.

_______________ (miejscowość), dnia _______________ r.
_______________
(podpis)29

29

Czytelny podpis(y) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie
stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej) lub pełnomocnictwem załączonym do Oferty.

