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Załącznik nr 2 do  Specyfikacji istotnych warunków zamówienia   

- FORMULARZ  OFERTY 

 

 

UWAGA : wszystkie strony niniejszego formularza           

(a nie tylko ostatnia) wymagają podpisu Osoby 

upoważnionej do złożenia oferty 

 

 

 

pieczęć oferenta 

 

 

   Lubelski Rynek Hurtowy S.A.  

   Elizówka 65 

   21-003 Ciecierzyn 

 

 

 

O F E R T A 

 

My, niżej podpisani:  

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

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

 

działając w imieniu:  

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

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

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

………………. 

   (nazwa Oferenta / Konsorcjum – z podaniem Stron Konsorcjum) 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie przetargu nieograniczonego  

 

 

Zaprojektowanie i budowa Hali Kwiatowej B2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 

terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce 

  

składamy niniejszą ofertę. 

 

 

1. Zbadaliśmy warunki umowy, specyfikacje, rysunki, i inne dokumenty wchodzące w skład 

dokumentacji przetargowej. Oferujemy zrealizowanie i ukończenie robót oraz usunięcie 

wszelkich w nich wad, w zgodności z dokumentacją przetargową i niniejszymi dokumentami 

ofertowymi, za cenę: 

 

 

Lp. Etap realizacji inwestycji  Cena zł netto 

1.  ETAP I REALIZACJI INWESTYCJI 

 Wykonanie projektu architektoniczno-

budowlanego i projektu wykonawczego hali 

..……………………………………………… 

 

(słownie: 
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kwiatowej B2 wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą.  

 Uzgodnienie wykonanej dokumentacji 

projektowej z Zamawiającym.  

 Uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę 

hali kwiatowej B2 wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą . 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

.………………………………………………) 

2.  ETAP II RELAZIACJI INWESTYCJI 

 Budowa obiektu hali kwiatowej B2 wraz 

infrastrukturą towarzyszącą.  

 Uzyskanie decyzji na użytkowanie obiektu 

hali .  

 Zgłoszenie gotowości przekazania do 

użytkowania hali kwiatowej B2 wraz 

infrastrukturą towarzyszącą. przez 

Zamawiającego   

……………………………………………… 

 

(słownie: 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

…………………………………………….) 

 

 
Łącznie cena za wykonanie I i II Etapu przedmiotu umowy............................... zł netto + 

podatek VAT  …… % określony właściwymi przepisami,  co daje brutto ……….…………………….zł  

(słownie: …….…….…….....…………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..) 

2. Jeżeli nasza Oferta będzie przyjęta, dostarczymy określone zabezpieczenie wykonania 

umowy, rozpoczniemy prace i roboty tak szybko jak to będzie praktycznie możliwe  
i ukończymy zakres przedmiotu zamówienia w terminie do 31 grudnia 2022 r.  

3. Dopóki formalny akt umowy nie będzie podpisany niniejsza Oferta będzie stanowić wiążący 

kontrakt między nami. 

4. Rozumiemy, że Zamawiający nie jest zobowiązany przyjąć najniższej, ani jakiejkolwiek 

oferty, jaką może otrzymać. 

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia 30 listopada 2021 roku i do tego 

czasu zapewniamy ważność oferty. Pozostanie ona dla nas bez stawiania warunków z naszej 

strony wiążąca i może być zaakceptowana w dowolnym momencie przed                            

30 listopada 2021 roku. Na potwierdzenie związania ofertą zostało wniesione wadium  

w wysokości 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych). 

6. Oferta ta wraz z pisemnym jej zatwierdzeniem przez Zamawiającego będzie stanowiła 

wiążący kontrakt między nami, dopóki nie zostanie spisany formalny Akt umowy. 

7. Informujemy, że zamierzamy podzlecić część robót Podwykonawcom, zgodnie z informacją 

przedstawioną w załączniku nr 4 do SIWZ.  

8. Oświadczamy, że rozumiemy, że wybór Podwykonawców przed zawarciem umowy oraz 

zmiana Podwykonawcy po zawarciu umowy muszą każdorazowo uzyskać akceptację 

Zamawiającego oraz, że Podwykonawcy nie będą mogli podzlecać powierzonych Im przez 

Generalnego Wykonawcę fragmentów robót w części lub całości, a my jako Generalny 

Wykonawca, w przypadku przyjęcia oferty, nie będziemy mogli podzlecić całości robót. 

Oświadczamy, również, że rozumiemy, że podzlecenie zakresu robót nie wskazanego w 

ofercie, po podpisaniu umowy nie będzie możliwe. Zobowiązujemy się przestrzegać zakresów 

robót zlecanych Podwykonawcom zgodnie z wymogami Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

9. Oświadczamy, że w niniejszej ofercie zostały skalkulowane wszystkie koszty ustalone przez 

nas na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia projektu umowy oraz 

informacji uzyskanych w czasie postępowania ofertowego, niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia i uzyskania zakładanych efektów rzeczowych, a także do 

prawidłowego funkcjonowania obiektu. 
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10. W razie wybrania niniejszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy za wyżej podaną 

cenę i  na warunkach zawartych w dokumentacji przetargowej oraz w miejscu i terminie 

podanym przez Zamawiającego oraz oświadczamy, że gdyby z naszej winy nie doszło do 

zawarcia umowy, ponosimy wszelkie szkody, jakie w związku z tym faktem poniesie 

Zamawiający. Tym samym oświadczamy, że akceptujemy w pełni treść umowy stanowiącej 

Załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. 

11. Przystępując do przetargu nieograniczonego, oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej 

terenu planowanej inwestycji budowlanej będącej przedmiotem przetargu, a także 

uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje w celu prawidłowego przygotowania oferty. 

12. Przedkładamy poniżej informację o naszym potencjale wykonawczym i sytuacji finansowej  

 
A. Potencjał wykonawczy Oferenta / Lidera Konsorcjum * 

a) wartość wykonanych robót budowlanych w roku 2018 ………..………… zł 

b) wartość wykonanych robót budowlanych w roku 2019 ………..………… zł 

c) wartość wykonanych robót budowlanych w roku 2020 ………..………… zł 

 

B. Sytuacja finansowa Oferenta / Lidera Konsorcjum * 

a) wynik finansowy w roku 2018 …………………… zł 

b) wynik finansowy w roku 2019 …………………… zł 

c) wynik finansowy w roku 2020 …………………… zł 

 

 

W przypadku złożenia Oferty przez Konsorcjum: 

 

C. Potencjał wykonawczy Partnera w Konsorcjum 

D. wartość wykonanych robót budowlanych w roku 2018 ………..………… zł 

E. wartość wykonanych robót budowlanych w roku 2019 ………..………… zł 

F. wartość wykonanych robót budowlanych w roku 2020 ………..………… zł 

 

G. Sytuacja finansowa Partnera w Konsorcjum 

H. wynik finansowy w roku 2018 …………………… zł 

I. wynik finansowy w roku 2019 …………………… zł 

J. wynik finansowy w roku 2020 …………………… zł 

 

13. Do niniejszej oferty dołączamy wymienione w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

załączniki i dokumenty, tj.: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

14. Dane kontaktowe przedstawiciela Wykonawcy do porozumiewania się w sprawie 

prowadzonego postępowania ofertowego 

 

 

Rodzaj danych Dane osoby kontaktowej 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………… 

Telefon: …………………………………………………………………………………….. 

E-mail: ……………………………………………………………………………………… 

 

  

15. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne. Podstawą 

przetwarzania danych jest moja zgoda. Podanie niniejszych danych jest niezbędne do 

przeprowadzenia procesu oceny otrzymanych ofert oraz wybrania oferty najkorzystniejszej w 

postępowaniu przetargowym ” Zaprojektowanie i budowę Hali Kwiatowej B2 wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w 

Elizówce”.  

16. Administrator Danych Osobowych poinformował mnie, że nie ma zamiaru przekazania danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

17. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu, nie dłużej niż 

przez okres 10 lat od zakończenia postępowania ofertowego lub do upływu okresu 

przedawnienia roszczeń. Po upływie wskazanego okresu dane zostaną usunięte lub poddane 

anonimizacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony 

interes administratora danych. Administrator poinformował mnie, że moje dane mogą być 

przekazywane dostawcom usług informatycznych, prawnych i doradczych, a podmioty, które 

na zlecenie LRH S.A. dokonują przetwarzania danych osobowych działają w oparciu o umowy 

powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO). Administratorem moich danych osobowych jest 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce; dane kontaktowe: tel. 81 756 39 30, e-mail: 

info@elizowka.pl. Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych. Mam prawo 

żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania moich danych. Sprzeciw mogę zgłosić poprzez wysłanie wiadomości na 

adres e-mail: info@elizowka.pl lub listownie na adres Elizówka 65, 21 –003 Ciecierzyn. 

Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że 

przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

 

Miejscowość ....................................  dnia  ...................................................... 

 

 

                                                                                                                  

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

                /podpis upoważnionego przedstawiciela/      


