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Załącznik nr 3 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa 

 

II. DANE WYKONAWCY: 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

.................................................................................................................................................................... 

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

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

tel. ................................... fax ....................................... e-mail …………................................... 

III. Składając ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na „Weryfikację realizacji procesu dostosowania baz 

danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań ZSIN”, nr referencyjny: BO-

ZP.2610.12.2017.KN.ZSIN-Faza II 

1. Oferuję całkowitą cenę brutto …………………...………………………………………… PLN, 

(słownie.....................................................................................................................zł). 

2. Oferuję ………. % zweryfikowanych materiałów PZGiK (w procentach) w odniesieniu do 

wymagań kryterium „Weryfikacja materiałów PZGiK” (WM) 

Minimalna ilość materiałów PZGiK do zweryfikowania wynosi 20% dla każdego weryfikowanego 

obrębu ewidencyjnego. 

Maksymalna ilość materiałów PZGiK do zweryfikowania wynosi 40% dla każdego 

weryfikowanego obrębu ewidencyjnego. 

3. Oferuję ……….  usług dotyczących weryfikacji modernizacji EGiB wykonanej w trybie art. 24a 

ustawy Pgik w odniesieniu do wymagań kryterium „Weryfikacja modernizacji EGiB” (W)  

Minimalna ilość usług dotyczących weryfikacji modernizacji EGiB wykonanej w trybie art. 24a 

ustawy Pgik wynosi 0 (zero) usług. 

Maksymalna ilość usług dotyczących weryfikacji modernizacji EGiB wykonanej w trybie art. 24a 

ustawy Pgik wynosi 2 (dwie) usługi. 

IV. OŚWIADCZAM, że: 

1) przedmiot zamówienia wykonam w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, 

2) akceptuję warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej 

zastrzeżeń, 
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3) uznaję się za związanego złożoną ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, 

4) cena brutto oferty uwzględnia wszystkie elementy i koszty składające się na wykonanie 

przedmiotu zamówienia, 

5) akceptuję postanowienia umowy i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy na warunkach wymienionych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, 

6) zgodnie z żądaniem Zamawiającego w zakresie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, oświadczam, że 

zamierzam powierzyć*/ nie zamierzam powierzyć* Podwykonawcom części zamówienia zgodnie 

z Załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego, 

7) jestem*/ nie jestem* MŚP, 

8) wadium w wysokości 100 000,00zł (słownie: sto tysięcy złotych) wnieśliśmy przed upływem 

terminu składania ofert, 

9) wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek bankowy nr ……………. 

………………………………. prowadzony w banku  …………………………………………..., 

natomiast w przypadku wniesienia wadium w innej formie (gwarancji lub poręczeniach) na adres: 

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

10) zobowiązuję się do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, 

11) zastrzegam, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ............. do ................. 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503) i jako takie nie mogą 

być udostępnione osobom trzecim, 

Uwaga: 

Zamawiający przypomina, że stosownie do art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca winien nie 

później niż w terminie składania ofert wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

12) Oświadczam/-y, że nie jesteśmy zaangażowani w jakimkolwiek zakresie w realizację projektu  

„Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o 

nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z 

obowiązującym modelem danych GESUT” oraz nie będziemy zaangażowani w przyszłości w 

jakimkolwiek zakresie w realizację projektów, w ramach których wykonywane będą prace 

podlegające weryfikacji w ramach przedmiotowego zamówienia. 

________________, dnia ________ 
_________________________________________ 

 (podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Wykaz podwykonawców 

 

 

(*) właściwe  zaznaczyć 


