
 
 

 

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia/Zaproszenia 
Modyfikacja z dnia 6.05.2022 r. 

Załącznik nr 6 do umowy 
 

 
Sygnatura sprawy: K/COVID-19/3/2022  

Warszawa, dnia ………2022 r. 

  

Oferta na: 
„Modernizację budynku tlenowni wraz z wymianą instalacji awaryjnych źródeł 

zasilania w tlen”, realizowanego w formule „ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ”, 
sygnatura sprawy: K/COVID-19/3/2022. 

(zamówienie związane z przeciwdziałaniem COVID-19)  
 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka  
Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa.  

 
II. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe, bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych, zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. 
zm.), zwanej dalej „ustawą covidową”. 

 
III. Nazwa i adres WYKONAWCY (OFERENTA). 
 

Pełna nazwa: …………………………………………………………………………………. 
 
Siedziba (adres) :……………………………………………………………………………… 
 
Adres e-mail: ……………………………………………………..………………………….. 
 
Województwo: ………………………………………………………………..……………… 
 
KRS lub wpis do ewid. dział. gosp. ........................................... 

NIP........................................ REGON ........................................   

Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym w zakresie złożonej oferty:    

Imię i nazwisko, stanowisko ……………………..….…....…..  

 tel. .........................................................., e-mail: ................................................................... 

IV. Przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie 
(umowę) zgodnie z wszystkimi warunkami/wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia (Przedmiot umowy) i wymaganiami określonymi w projekcie umowy, na 
następujących warunkach: 

1. Wskazana poniżej cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia i jest stała,  za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w projekcie 
umowy, i nie ulegnie  zmianie  do końca trwania umowy. 



 
 

 

2. Cena ofertowa (za wykonanie przedmiotu zamówienia) wynosi:  
 

 
brutto:  ..................................................................................................................... PLN) 

(słownie: ................................................................................................................. PLN) 

w tym VAT: ............................................. PLN (stawka podatku w % ....................) 

netto :.......................................................................................................................PLN) 

(słownie: ..................................................................................................................PLN) 

3. Termin realizacji zamówienia: „Modernizację budynku tlenowni wraz z wymianą 
instalacji awaryjnych źródeł zasilania w tlen” realizowanego w formule 
„ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ  - do dnia 30.09.2022r. 

4. Okres gwarancji na roboty budowlane wynosi 36 miesięcy. Okres gwarancji liczony będzie 
od daty od daty podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy. 

5. Termin płatności: 30 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT 
do Szpitala Grochowskiego in. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.  

 
V. Oświadczenia Wykonawcy (Oferenta):  

1. Oświadczam(y), że zapoznałem/zapoznałam (zapoznaliśmy) się z opisem przedmiotu 
zamówienia, wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu o konkursie lub Zaproszeniu  
do udziału w Konkursie i projekcie umowy i nie zgłaszam(y) do nich żadnych zastrzeżeń.  

2. Oświadczam(y), że uzyskałem/uzyskałam (uzyskaliśmy) wszelkie informacje niezbędne  
do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

3. Oświadczam(y), że Wykonawca, którego reprezentuję (reprezentujemy), jest związany 
niniejszą ofertą do dnia 10 czerwca 2022 r. 

4. Oświadczam(y), że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane  
z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego 
wykonania umowy . 

5. Oświadczam(y), że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuje(my) się do zawarcia 
umowy, na podstawie projektu umowy i niniejszej oferty w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Podmiot wskazany w punkcie I. 

6. Oświadczam(y), że Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 
lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio  
lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  
w niniejszym postępowaniu (jeśli powstał taki obowiązek). 

7. Wykonawca jest świadom zakresu wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych 
przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o dostępie do informacji 
publicznej (w szczególności: udostępnianie dokumentacji postępowania (w tym ofert), 
kontaktowania się z Wykonawcą korzystając z otrzymanych od Wykonawcy danych 
kontaktowych). 



 
 

 

8. Oświadczamy, że składając ofertę znana jest nam aktualna sytuacja w Polsce i na świecie 
związana z koronawirusem SARS CoV-2 i wzięliśmy wszystkie związane z tą sytuacją 
ryzyka pod uwagę przy przygotowaniu oferty.  

9. Oświadczamy, że składając ofertę znana jest nam aktualna sytuacja, w tym ekonomiczna 
i gospodarcza, zaistniała w wyniku inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i wzięliśmy 
wszystkie związane z tą sytuacją ryzyka pod uwagę przy przygotowaniu oferty. 

10. Oświadczamy(y), że w stosunku do Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 
7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.). 

11. Oświadczam(y), że Wykonawca nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów 
publicznych i prywatnych, a tym samym nie zalega z opłacaniem podatków do US i nie 
zalega opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne do  ZUS / KRUS oraz 
zobowiązuje(my) się do przedstawienia zaświadczeń w powyższym zakresie przed 
zawarciem umowy.  

 
VI. Informacje dotyczące oferty i Wykonawcy (Oferenta): 

1. Rodzaj Wykonawcy: 
1) mikroprzedsiębiorstwo*; 
2) małe przedsiębiorstwo*; 
3) średnie przedsiębiorstwo*; 
4) inny rodzaj (np. duże przedsiębiorstwo); 
     - w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U.  

z 2021, poz. 162, z późn. zm.)* 
2. Oświadczam(y), że wybór niniejszej oferty: 

1) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*; 
2) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*. 

3. Jeżeli w ust. 2 zaznaczono pkt 2 należy również wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazać ich wartość bez kwoty 
podatku:……………….…………….…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

 
VII. Informacje dotyczące podwykonawców: 

1. Wykonawca wykona zamówienie: 
1) samodzielnie*; 
2) przy udziale podwykonawców, którym Wykonawca zleci realizację części 

zamówienia*. 
Jeżeli Wykonawca wskaże, że wykona zamówienie samodzielnie to kolejne informacje  
w tym punkcie można wykreślić/usunąć. 

2. Następujące części zamówienia (zakres) Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom (wypełnić jeżeli dotyczy): ……………………………….. . 

3. Dane podwykonawców (wypełnić jeżeli Wykonawca planuje powierzenie części 
zamówienia podwykonawcom i zna ich dane: nazwa, adres siedziby, nr NIP, nr KRS,  
nr REGON): ………………………………………………………………………….. . 

 
 
 



 
 

 

VIII. Dane dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa: 
1. Oferta: 

1) zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa; 
2) nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.  

Jeżeli Wykonawca wskaże, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa to kolejne informacje w tym punkcie można wykreślić/usunąć. 

2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa znajdują się ……………… (wskazać 
str. oferty, lub w inny precyzyjny sposób określić jakie dokumenty/informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa). 

3. Określenie informacji / dokumentów, które uznane zostały przez Wykonawcę jako 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa: …………………………………………. 

4. Uzasadnienie (wykazanie), iż zastrzeżone przez Wykonawcę informacje i dokumenty  
są informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa:………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

IX. Pozostałe informacje: 
1. Oświadczam(y), że wszystkie informacje i informacje podane w oświadczeniach  

i dokumentach przedstawionych w przedmiotowej ofercie są aktualne i zgodne z prawdą  
i stanem faktycznym oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, oświadczeń  
i dokumentów.  

2. Oświadczam(y), pod groźbą odpowiedzialności karnej (w szczególności dot. art. 233 i 297 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z późn. 
zm.), że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień 
otwarcia ofert. 

3. Osoba wyznaczona/upoważniona do kontaktów w imieniu Wykonawcy (Oferenta): 
1) Imię:  …………………………………. 
2) Nazwisko: …………………………………. 
3) Adres e-mail: …………………………………. 
4) Nr tel.:   …………………………………. 

 
4. Załączniki do niniejszej oferty stanowią: 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej* 

2) Klauzula informacyjna 
3) Załącznik nr 1-  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 
4) Wykaz wykonanych lub wykonywanych robót budowlanych 
5) Referencje  
6) ………………………….…….. 
7) ………………………………… 
8) Etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

5. Inne/dodatkowe informacje (według decyzji Wykonawcy/Oferenta): 
 
 ……………………….. 
 
……………..………… 
 

 
 

 

 

 

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

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

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych 
do reprezentowania Wykonawcy   

*- niepotrzebne sklrslić                                        


