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Załącznik nr 2 do SIWP 

 

 

………………………………………………….     …..…………………………………….. 

Nazwa i adres Oferenta        Miejscowość, data 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

1. Zamawiający: 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. 

ul. Wincentego Pola 16,  

44-100 Gliwice 

2. Oferent: 

Nazwa Oferenta   

NIP  

REGON  

KRS  

Adres   

Adres korespondencyjny  

Adres e-mail  

Telefon  

3. Wycena zamówienia: 

Odpowiadając na postępowanie przetargowe nr GAPR – NG III / 543 / 21 /W opublikowane 

w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie www.gapr.pl w dniu 28 maja 2021 r. na realizację usługi 

wycinki drzew w ramach projektu pn. „Nowe Gliwice etap III - poprzemysłowe tereny inwestycyjne na 

obszarze byłej koksowni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 

– 2020, oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.1. Poprawa warunków do rozwoju 

MŚP, poddziałanie: 3.1.1. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT, 

oświadczam, iż oferuję realizację przedmiotu zamówienia za cenę ofertową w wysokości: 

Kwota netto 
 

…………………….. zł 
(Słownie: ………………………………………………………………………………………………) 

Należny 

podatek VAT   

 
…………………….. zł 

(Słownie: ………………………………………………………………………………………………) 

Cena (kwota 
brutto) 

 

…………………….. zł 
(Słownie: ………………………………………………………………………………………………) 

http://www.gapr.pl/
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Świadoma/y odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, 

oświadczam, że: 

1. zapoznałam/em się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu na realizację usługi wycinki 

drzew w ramach projektu pn. „Nowe Gliwice etap III – poprzemysłowe tereny inwestycyjne 

na obszarze byłej koksowni” nr GAPR – NG III /543 / 21 / W z dnia 28 maja 2021 r. wraz 

załącznikami oraz wyjaśnieniami i zmianami jakie zostały opublikowane pisemnie w formie 

komunikatów przez Komisję Przetargową Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju 

Sp. z o. o. w trakcie niniejszej procedury w Bazie Konkurencyjności 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ oraz na stronie internetowej www.gapr.pl (dalej SIWP) i nie 

wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję informacje / warunki w nich zawarte, 

2. spełniam warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWP nr GAPR – NG III /543 / 21 / W, 

3. dane zawarte w Ofercie są zgodne z prawdą, 

4. jestem świadoma/y, iż zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym kapitałowo 

lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie 

się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające 

w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, 

5. cena oferty stanowi ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia  

(z uwzględnieniem jednak jego rozliczenia także poprzez zarachowanie wartości drewna 

pozyskanego z wycinki – zgodnie z SIWP i umową), niezależnie od rozmiaru prac związanych 

z wycinką drzew i wszystkich niezbędnych świadczeń wynikających z procesu inwestycyjnego, 

nawet jeżeli świadczeń tych nie wymieniono wprost w SIWP, w tym uzyskanie wszelkich 

niezbędnych zgód i uzgodnień oraz poniesienia kosztów ich spełnienia i realizacji, 

6. przyjmuję do wiadomości i stosowania, iż za ustalenie ilości pracy i innych świadczeń oraz sposób 

przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada 

wyłącznie Oferent,  

7. przyjmuję do wiadomości i stosowania, iż wartość wynagrodzenia ryczałtowego jest niezmienna  

do końca realizacji przedmiotu umowy i Wykonawca nie będzie uprawniony do zgłaszania roszczeń 

o podwyższenie ceny lub dodatkowe wynagrodzenie w trakcie realizacji umowy na realizację 

usługi wycinki drzew, której wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWP nr GAPR – NG III / 543 / 21 

/ W ani po jej zakończeniu, 

8. zapoznałem/am się z lokalizacją przedmiotu zamówienia (teren inwestycji) oraz lokalizacjami 

wjazdów / wyjazdów, 

9. przyjmuję do wiadomości i stosowania, iż obowiązującą podstawą do wyceny wartości prac 

związanych z wycinką drzew są zapisy SIWP,  

10. pozostaję związany ofertą na czas 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dni, przy czym bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
http://www.gapr.pl/
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11. wymagane wadium zostało wniesione przez Oferenta w wysokości, terminie i formie wskazanych 

w SIWP, 

12. akceptuję wzór umowy na realizację usługi wycinki drzew, stanowiący załącznik nr 6 do SIWP 

i w razie wybrania oferty zobowiązuję się do jej podpisania w Gliwicach (w miejscu wskazanym 

przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o.) w okresie związania ofertą, 

13. brak jest podstaw do wykluczenia Oferenta z udziału w postępowaniu, o których mowa  

w rozdz.  X SIWP, 

14. przyjmuję do wiadomości, iż Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy w przypadku 

niewystarczającego dofinansowania przedmiotu zamówienia ze środków RPO WSL 2014-2020, 

15. przyjmuję do wiadomości, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez 

wybrania którejkolwiek z ofert, 

16. zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z § 10 

umowy na realizację usługi wycinki drzew, której wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWP, 

17. nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne/ uzyskałem/am przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu*, 

18. nie wykonywałem czynności bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania ani nie posługiwałem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi 

w dokonywaniu tych czynności, 

19. przyjmuję do wiadomości i stosowania, iż wartość drewna do pozyskania wskazana w załączniku 

nr 8 do SIWP jest niezmienna do końca realizacji przedmiotu umowy i Wykonawca nie będzie 

uprawniony do zgłaszania roszczeń o podwyższenie / obniżenie tej wartości w trakcie realizacji 

umowy na realizację usługi wycinki drzew, której wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWP nr GAPR – 

NG III / 543 / 21 / W ani po jej zakończeniu. 

 

 

        ……………………………………………… 
         Imię i nazwisko oraz podpis 

osoby/osób uprawionej/uprawnionych  
do reprezentowania Oferenta 

 
 
 
 

*Niewłaściwe skreślić 

 


