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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 „Dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia 

terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT”,  

nr referencyjny: BO-ZP.2610.3.2017.GI.GESUT oferuję wykonanie przedmiotowego 

zamówienia:  

 

*Cześć 42 

1. Oferuję całkowitą cenę1 brutto ……………...…………………………………… PLN, 

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

2. Oferuję okres świadczenia rękojmi (w latach) w odniesieniu do wymagań kryterium 

„Długość świadczenia rękojmi” (R): ………………………………………………...  

Minimalny okres rękojmi wynosi 2 lata.  

Maksymalny okres rękojmi wynosi 4 lata. 

3. Oferuję wartość niedoszacowania (w %) w odniesieniu do wymagań kryterium 

„Wartość niedoszacowania”(WN):…………………………………………………… 

Minimalny procent niedoszacowania wynosi 5 %.  

Maksymalny procent niedoszacowania wynosi 10 %. 

 

 

 

 

 

 

pieczęć Wykonawcy 
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*Cześć 43 

4. Oferuję całkowitą cena1 brutto ……………...…………………………………… PLN, 

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

1. Oferuję okres świadczenia rękojmi (w latach) w odniesieniu do wymagań kryterium 

„Długość świadczenia rękojmi” (R): ………………………………………………...  

Minimalny okres rękojmi wynosi 2 lata.  

Maksymalny okres rękojmi wynosi 4 lata. 

2. Oferuję wartość niedoszacowania (w %) w odniesieniu do wymagań kryterium 

„Wartość niedoszacowania”(WN):…………………………………………………… 

Minimalny procent niedoszacowania wynosi 5 %.  

Maksymalny procent niedoszacowania wynosi 10 %. 

 

*Cześć 44 

1. Oferuję całkowitą cenę1 brutto ……………...…………………………………… PLN, 

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

2. Oferuję okres świadczenia rękojmi (w latach) w odniesieniu do wymagań kryterium 

„Długość świadczenia rękojmi” (R): ………………………………………………...  

Minimalny okres rękojmi wynosi 2 lata.  

Maksymalny okres rękojmi wynosi 4 lata. 

3. Oferuję wartość niedoszacowania (w %) w odniesieniu do wymagań kryterium 

„Wartość niedoszacowania”(WN):…………………………………………………… 

Minimalny procent niedoszacowania wynosi 5 %.  

Maksymalny procent niedoszacowania wynosi 10 %. 

 

*Cześć 45 

1. Oferuję całkowitą cenę1 brutto ……………...…………………………………… PLN, 

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

2. Oferuję okres świadczenia rękojmi (w latach) w odniesieniu do wymagań kryterium 

„Długość świadczenia rękojmi” (R): ………………………………………………...  

Minimalny okres rękojmi wynosi 2 lata.  

Maksymalny okres rękojmi wynosi 4 lata. 

3. Oferuję wartość niedoszacowania (w %) w odniesieniu do wymagań kryterium 

„Wartość niedoszacowania”(WN):…………………………………………………… 

Minimalny procent niedoszacowania wynosi 5 %.  
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Maksymalny procent niedoszacowania wynosi 10 %. 

 

*Cześć 46 

1. Oferuję całkowitą cenę1 brutto ……………...…………………………………… PLN, 

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

2. Oferuję okres świadczenia rękojmi (w latach) w odniesieniu do wymagań kryterium 

„Długość świadczenia rękojmi” (R): ………………………………………………...  

Minimalny okres rękojmi wynosi 2 lata.  

Maksymalny okres rękojmi wynosi 4 lata. 

3. Oferuję wartość niedoszacowania (w %) w odniesieniu do wymagań kryterium 

„Wartość niedoszacowania”(WN):…………………………………………………… 

Minimalny procent niedoszacowania wynosi 5 %.  

Maksymalny procent niedoszacowania wynosi 10 %. 

 

*Cześć 47 

1. Oferuję całkowitą cenę1 brutto ……………...…………………………………… PLN, 

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

2. Oferuję okres świadczenia rękojmi (w latach) w odniesieniu do wymagań kryterium 

„Długość świadczenia rękojmi” (R): ………………………………………………...  

Minimalny okres rękojmi wynosi 2 lata.  

Maksymalny okres rękojmi wynosi 4 lata. 

3. Oferuję wartość niedoszacowania (w %) w odniesieniu do wymagań kryterium 

„Wartość niedoszacowania”(WN):…………………………………………………… 

Minimalny procent niedoszacowania wynosi 5 %.  

Maksymalny procent niedoszacowania wynosi 10 %. 

 

*Cześć 48 

1. Oferuję całkowitą cenę1 brutto ……………...…………………………………… PLN, 

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

2. Oferuję okres świadczenia rękojmi (w latach) w odniesieniu do wymagań kryterium 

„Długość świadczenia rękojmi” (R): ………………………………………………...  

Minimalny okres rękojmi wynosi 2 lata.  

Maksymalny okres rękojmi wynosi 4 lata. 
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3. Oferuję wartość niedoszacowania (w %) w odniesieniu do wymagań kryterium 

„Wartość niedoszacowania”(WN):…………………………………………………… 

Minimalny procent niedoszacowania wynosi 5 %.  

Maksymalny procent niedoszacowania wynosi 10 %. 

 

*Cześć 49 

1. Oferuję całkowitą cenę1 brutto ……………...…………………………………… PLN, 

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

2. Oferuję okres świadczenia rękojmi (w latach) w odniesieniu do wymagań kryterium 

„Długość świadczenia rękojmi” (R): ………………………………………………...  

Minimalny okres rękojmi wynosi 2 lata.  

Maksymalny okres rękojmi wynosi 4 lata. 

3. Oferuję wartość niedoszacowania (w %) w odniesieniu do wymagań kryterium 

„Wartość niedoszacowania”(WN):…………………………………………………… 

Minimalny procent niedoszacowania wynosi 5 %.  

Maksymalny procent niedoszacowania wynosi 10 %. 

 

*Cześć 50 

1. Oferuję całkowitą cenę1 brutto ……………...…………………………………… PLN, 

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

2. Oferuję okres świadczenia rękojmi (w latach) w odniesieniu do wymagań kryterium 

„Długość świadczenia rękojmi” (R): ………………………………………………...  

Minimalny okres rękojmi wynosi 2 lata.  

Maksymalny okres rękojmi wynosi 4 lata. 

3. Oferuję wartość niedoszacowania (w %) w odniesieniu do wymagań kryterium 

„Wartość niedoszacowania”(WN):…………………………………………………… 

Minimalny procent niedoszacowania wynosi 5 %.  

Maksymalny procent niedoszacowania wynosi 10 %. 

 

*Cześć 51 

1. Oferuję całkowitą cenę1 brutto ……………...…………………………………… PLN, 

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

2. Oferuję okres świadczenia rękojmi (w latach) w odniesieniu do wymagań kryterium 

„Długość świadczenia rękojmi” (R): ………………………………………………...  



Strona 5 z 7 
 

Minimalny okres rękojmi wynosi 2 lata.  

Maksymalny okres rękojmi wynosi 4 lata. 

3. Oferuję wartość niedoszacowania (w %) w odniesieniu do wymagań kryterium 

„Wartość niedoszacowania”(WN):…………………………………………………… 

Minimalny procent niedoszacowania wynosi 5 %.  

Maksymalny procent niedoszacowania wynosi 10 %. 

 

*Cześć 52 

1. Oferuję całkowitą cenę1 brutto ……………...…………………………………… PLN, 

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

2. Oferuję okres świadczenia rękojmi (w latach) w odniesieniu do wymagań kryterium 

„Długość świadczenia rękojmi” (R): ………………………………………………...  

Minimalny okres rękojmi wynosi 2 lata.  

Maksymalny okres rękojmi wynosi 4 lata. 

3. Oferuję wartość niedoszacowania (w %) w odniesieniu do wymagań kryterium 

„Wartość niedoszacowania”(WN):…………………………………………………… 

Minimalny procent niedoszacowania wynosi 5 %.  

Maksymalny procent niedoszacowania wynosi 10 %. 

 

*Cześć 53 

1. Oferuję całkowitą cenę1 brutto ……………...…………………………………… PLN, 

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

2. Oferuję okres świadczenia rękojmi (w latach) w odniesieniu do wymagań kryterium 

„Długość świadczenia rękojmi” (R): ………………………………………………...  

Minimalny okres rękojmi wynosi 2 lata.  

Maksymalny okres rękojmi wynosi 4 lata. 

3. Oferuję wartość niedoszacowania (w %) w odniesieniu do wymagań kryterium 

„Wartość niedoszacowania”(WN):…………………………………………………… 

Minimalny procent niedoszacowania wynosi 5 %.  

Maksymalny procent niedoszacowania wynosi 10 %. 

 

*Cześć 72 

1. Oferuję całkowitą cenę1 brutto ……………...…………………………………… PLN, 

(słownie.....................................................................................................................zł). 
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2. Oferuję okres świadczenia rękojmi (w latach) w odniesieniu do wymagań kryterium 

„Długość świadczenia rękojmi” (R): ………………………………………………...  

Minimalny okres rękojmi wynosi 2 lata.  

Maksymalny okres rękojmi wynosi 4 lata. 

3. Oferuję wartość niedoszacowania (w %) w odniesieniu do wymagań kryterium 

„Wartość niedoszacowania”(WN):…………………………………………………… 

Minimalny procent niedoszacowania wynosi 5 %.  

Maksymalny procent niedoszacowania wynosi 10 %. 

 

*Cześć 73 

1. Oferuję całkowitą cenę1 brutto ……………...…………………………………… PLN, 

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

2. Oferuję okres świadczenia rękojmi (w latach) w odniesieniu do wymagań kryterium 

„Długość świadczenia rękojmi” (R): ………………………………………………...  

Minimalny okres rękojmi wynosi 2 lata.  

Maksymalny okres rękojmi wynosi 4 lata. 

3. Oferuję wartość niedoszacowania (w %) w odniesieniu do wymagań kryterium 

„Wartość niedoszacowania”(WN):…………………………………………………… 

Minimalny procent niedoszacowania wynosi 5 %.  

Maksymalny procent niedoszacowania wynosi 10 %. 

 

1 Cena całkowita obejmuje wartość opcji. 

 

IV. OŚWIADCZAM, że: 

1) zobowiązuję się do wykonania Przedmiotu Zamówienia w terminach określonych  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 

2) zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, składając niniejszą 

ofertę uznaję się za związanego określonymi w niej postanowieniami i zasadami 

postępowania; 

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

Przedmiotu Zamówienia; 

4) zapoznałem się ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do 

zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego; 
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5) 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; 

6) 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; 

7) oferta została złożona na …….... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych  

od nr ……. do nr…….  

 

*niepotrzebne skreślić  

 

________________, dnia __________2017 r. 
_________________________________________ 

(podpis i pieczęć Wykonawcy) 


