
 
........................................................                                                      ……………......................................   
           (miejscowość i data)                                                                    (podpis i pieczęć wykonawcy 

lub jego upoważnionego przedstawiciela 

 
 

Załącznik Nr 1 
Wykonawca: 
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

Numer faksu:                         ………….…………………. 
Adres poczty elektronicznej: ........................................... 
 

  FORMULARZ OFERTY 
 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie na Kompleksową 
modernizację energetyczną budynków należących do Caritas Diecezji Legnickiej 

 
 

składam(y) następującą ofertę: 
 

 
 

1. Oferuję/oferujemy* wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie ryczałtowej wynoszącej: 

 

     brutto: ………………………. zł  (słownie: ………………………….……………………….) 

Kalkulacja ceny: 
 

Nazwa zadania Nazwa zakresu zamówienia Cena netto Stawka 
Vat 

Cena brutto 

[kolumna 3 + 
(kolumna 3 x 
kolumna 4)] 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 1 (Zakład 
Opiekuńczo - 
Leczniczy Diecezji 
Legnickiej  
z siedzibą: ul. 
Żeromskiego 2, 58-
500 Jelenia Góra) 

Etap I (opracowanie kompletnej 
dokumentacji projektowej dla planowanej 

inwestycji dla określonego zadania/budynku 
objętego inwestycją/przedsięwzięciem oraz 
uzyskanie prawomocnej decyzji udzielającej 

pozwolenia na budowę i zatwierdzającej 
projekt budowlany lub stosowne głoszenie 
robót oraz wszelkich innych niezbędnych 
decyzji, opinii i uzgodnień niezbędnych do 

prawidłowej realizacji inwestycji) 

 

 

 

………………. zł 

 

 

 

….% 

 

 

 

………………. zł 

Etap II – wykonanie następujących robót 

budowlanych i montażowych oraz dostawa 
niezbędnego wyposażenia wg określonego 
zakresu wynikającego z załącznika Nr 6 do 

SIWZ (dot. określonego zadania): 

   

 
Ocieplenie stropodachu, dachu 

 

 
………………. zł 

 
 
 
 
 
 
 

…. % 

 
………………. zł 

 
Modernizacja systemu CO i C.W.U., 

 

 
………………. zł 

 
………………. zł 

 
Wymiana drzwi zewnętrznych 

 

 
………………. zł 

 
………………. zł 

 
Wymiana okien 

 

 
………………. zł 

 
………………. zł 

 
Modernizacja wentylacji 

 

 
………………. zł 

 
………………. zł 



 
........................................................                                                      ……………......................................   
           (miejscowość i data)                                                                    (podpis i pieczęć wykonawcy 

lub jego upoważnionego przedstawiciela 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 2 - 
Caritas Diecezji 
Legnickiej  
z siedzibą: ul. 
Okrzei 20-22, 59-
220 Legnica 

Etap I (opracowanie kompletnej 
dokumentacji projektowej dla planowanej 

inwestycji dla określonego zadania/budynku 
objętego inwestycją/przedsięwzięciem oraz 
uzyskanie prawomocnej decyzji udzielającej 

pozwolenia na budowę i zatwierdzającej 
projekt budowlany lub stosowne głoszenie 
robót oraz wszelkich innych niezbędnych 
decyzji, opinii i uzgodnień niezbędnych do 

prawidłowej realizacji inwestycji) 

 

 

………………. zł 

 

 

 

….% 

 

 

 

………………. zł 

Etap II – wykonanie następujących robót 

budowlanych i montażowych oraz dostawa 
niezbędnego wyposażenia wg określonego 
zakresu wynikającego z załącznika Nr 6 do 

SIWZ (dot. określonego zadania): 

   

 

Ocieplenie stropu pod poddaszem, 

dachu, ścian zewnętrznych 

 

………………. zł 

 

 

 

 

 

….. % 

 

………………. zł 

 

Wymiana okien połaciowych, 

wymiana okien 

 

………………. zł 

 

………………. zł 

 

Wymiana drzwi zewnętrznych 

 

………………. zł 

 

………………. zł 

 

Modernizacja systemu CO i C.W.U. 

 

………………. zł 

 

………………. zł 

 

Modernizacja wentylacji 

 

………………. zł 

 

………………. zł 

 

 

 

 

 

Zadanie 3 - 
Ośrodek 
Edukacyjno-
Opiekuńczy 
"Samarytanin" 
Caritas Diecezji 
Legnickiej  
z siedzibą: ul. 
Poselska 14-16, 
59-220 Legnica 

Etap I (opracowanie kompletnej 
dokumentacji projektowej dla planowanej 

inwestycji dla określonego zadania/budynku 
objętego inwestycją/przedsięwzięciem oraz 
uzyskanie prawomocnej decyzji udzielającej 

pozwolenia na budowę i zatwierdzającej 
projekt budowlany lub stosowne głoszenie 
robót oraz wszelkich innych niezbędnych 
decyzji, opinii i uzgodnień niezbędnych do 

prawidłowej realizacji inwestycji) 

 

 

………………. zł 

 

 

 

….% 

 

 

 

………………. zł 

Etap II – wykonanie następujących robót 

budowlanych i montażowych oraz dostawa 
niezbędnego wyposażenia wg określonego 
zakresu wynikającego z załącznika Nr 6 do 

SIWZ (dot. określonego zadania): 

   

 

Ocieplenie ścian zewnętrznych, 

stropodachu, dachu, stropu pod 

poddaszem 

 

 

………………. zł 

 

 

 

 

 

 

…. % 

 

 

 

 

 

 

 

………………. zł 

 

Wymiana okien 

 

………………. zł 

 

………………. zł 

 

Wymiana drzwi zewnętrznych 

 

………………. zł 

 

………………. zł 

 

Modernizacja systemu CO i C.W.U. 

 

………………. zł 

 

………………. zł 

 

Modernizacja wentylacji 

 

………………. zł 

 

………………. zł 



 
........................................................                                                      ……………......................................   
           (miejscowość i data)                                                                    (podpis i pieczęć wykonawcy 

lub jego upoważnionego przedstawiciela 

 
 

 

 

 

 

 

Zadanie 4 - Stacja 
Opieki Caritas 
Diecezji 
Legnickiej w 
Legnicy i dom 
Księży emerytów 
z siedzibą: ul. 
Grabskiego 19, 59-
220 Legnica 

Etap I (opracowanie kompletnej 
dokumentacji projektowej dla planowanej 

inwestycji dla określonego zadania/budynku 
objętego inwestycją/przedsięwzięciem oraz 
uzyskanie prawomocnej decyzji udzielającej 

pozwolenia na budowę i zatwierdzającej 
projekt budowlany lub stosowne głoszenie 
robót oraz wszelkich innych niezbędnych 
decyzji, opinii i uzgodnień niezbędnych do 

prawidłowej realizacji inwestycji) 

 

 

 

………………. zł 

 

 

 

 

….% 

 

 

 

 

………………. zł 

Etap II – wykonanie następujących robót 

budowlanych i montażowych oraz dostawa 
niezbędnego wyposażenia wg określonego 
zakresu wynikającego z załącznika Nr 6 do 

SIWZ (dot. określonego zadania): 

   

 

Ocieplenie stropu pod poddaszem, 

ścian zewnętrznych, dachu płaskiego 

 

 

………………. zł 

 

 

 

 

 

 

…. % 

 

 

………………. zł 

 

Wymiana okien połaciowych, 

Wymiana okien 

 

………………. zł 

 

………………. zł 

 

Wymiana drzwi zewnętrznych 

 

………………. zł 

 

………………. zł 

 

Modernizacja systemu CO i C.W.U. 

 

………………. zł 

 

………………. zł 

 

Modernizacja wentylacji 

 

………………. zł 

 

………………. zł 

 

 

 

 

 

Zadanie 5 - Dom 
Świętego Józefa  
z siedzibą: ul. 
Poselska 24, 59-
220 Legnica 

Etap I (opracowanie kompletnej 
dokumentacji projektowej dla planowanej 

inwestycji dla określonego zadania/budynku 
objętego inwestycją/przedsięwzięciem oraz 
uzyskanie prawomocnej decyzji udzielającej 

pozwolenia na budowę i zatwierdzającej 
projekt budowlany lub stosowne głoszenie 
robót oraz wszelkich innych niezbędnych 
decyzji, opinii i uzgodnień niezbędnych do 

prawidłowej realizacji inwestycji) 

 

 

………………. zł 

 

 

 

….% 

 

 

 

………………. zł 

Etap II – wykonanie następujących robót 

budowlanych i montażowych oraz dostawa 
niezbędnego wyposażenia wg określonego 
zakresu wynikającego z załącznika Nr 6 do 

SIWZ (dot. określonego zadania): 

   

Modernizacja co,  

………………. zł 

 

 

 

 

….. % 

 

………………. zł 

Modernizacja c.w.u.  

………………. zł 

 

………………. zł 

Ocieplenie stropu pod poddaszem  

………………. zł 

 

………………. zł 

Ocieplenie ścian zewnętrznych  

………………. zł 

 

………………. zł 



 
........................................................                                                      ……………......................................   
           (miejscowość i data)                                                                    (podpis i pieczęć wykonawcy 

lub jego upoważnionego przedstawiciela 

 
 

 
 
 
 
 
 
Zadanie 6 - Dom 
Kanclerza z 
siedzibą: ul. 
Konopnicka 1, 59-
220 Legnica 

Etap I (opracowanie kompletnej 
dokumentacji projektowej dla planowanej 

inwestycji dla określonego zadania/budynku 
objętego inwestycją/przedsięwzięciem oraz 
uzyskanie prawomocnej decyzji udzielającej 

pozwolenia na budowę i zatwierdzającej 
projekt budowlany lub stosowne głoszenie 
robót oraz wszelkich innych niezbędnych 
decyzji, opinii i uzgodnień niezbędnych do 

prawidłowej realizacji inwestycji) 

 

 

………………. zł 

 

 

 

….% 

 

 

 

………………. zł 

Etap II – wykonanie następujących robót 

budowlanych i montażowych oraz dostawa 
niezbędnego wyposażenia wg określonego 
zakresu wynikającego z załącznika Nr 6 do 

SIWZ (dot. określonego zadania): 

   

 

Ocieplenie stropu pod poddaszem, 

dachu, tarasu, 

 

………………. zł 

 

 

 

 

….. % 

 

………………. zł 

 

Wymiana okien 

 

………………. zł 

 

………………. zł 

 

Wymiana drzwi zewnętrznych 

 

………………. zł 

 

………………. zł 

 

Modernizacja systemu CO i C.W.U. 

 

………………. zł 

 

………………. zł 

 

RAZEM BRUTTO 

(wartość tej pozycji będącej sumą kolumny cena brutto - należy 

przenieść do pkt 1 wiersza drugiego 

 

 

 

  

 

………………. zł 

 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia do 30 maja 2022 r. 

3. Oświadczam(y), że zapoznałem/zapoznaliśmy się ze „Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia” i nie wnoszę/wnosimy* do niej zastrzeżeń. 

4. Uważam/uważamy* się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany  
w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, tj. 30 dni. 

5. Oświadczamy że: 

󠄑   żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, 

󠄑 wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
i w związku z tym nie mogą być udostępniane, w szczególności innym uczestnikom 
postepowania*: 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Numery stron w ofercie 
od do 

    

 
 

6. W przypadku wyboru mojej/naszej* oferty zobowiązuję/zobowiązujemy* się  
do podpisania umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym zał. 
Nr 4 do „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” 

 

 



 
........................................................                                                      ……………......................................   
           (miejscowość i data)                                                                    (podpis i pieczęć wykonawcy 

lub jego upoważnionego przedstawiciela 

 
 

 

 

7. Oświadczamy, że: 

󠄑 następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom*: 

Lp. Nazwa i adres podwykonawcy Zakres prac do wykonania 

   

󠄑 nie zamierzamy zlecić wykonania części przedmiotu zamówienia  podwykonawcom* 

 
 
 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem  

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2) 
1) 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 
 

 
 
 

 
 

*  - niepotrzebne skreślić/zaznaczyć 

 


