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Załącznik Nr 4 
Do Specyfikacji zamówienia na: 

Wykonanie renowacji podłóg w komorze Wisła i podłużni Wisła na poziomie II n-III 
Kazanów w Kopalni Soli ”Wieliczka” 

 
 
 
 
 

FORMULARZ OFERTY  
 
Do: 
 
Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. 
32-020 Wieliczka, Park Kingi 10 
 
Pełne dane adresowe Oferenta 
 
Nazwa (firma) imię nazwisko…………………………………………………………………... 
Adres……………………………………………………………………………………………. 
Adres do korespondencji……………………………………………………………………….. 
Nr telefonu/nr faksu……………………………………………………………………………. 
Nr NIP…………………………………………….Nr REGON………………………………. 
E-mail:………………………………………………………………………………………….. 
 
1. W zawiązku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu otwartego na:  

„Wykonanie renowacji podłóg w komorze Wisła i podłużni Wisła na poziomie II n-III 
Kazanów w Kopalni Soli ”Wieliczka”” w imieniu Oferenta wskazanego powyżej 
oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji zamówienia oraz wzorem umowy  
i przyjmujemy jej treść do wiadomości i stosowania oraz nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie 
Przedmiotu umowy w pełnym zakresie w wysokości ……………… (brutto) (słownie: 
…………………………………………………………………………………….). 
Wynagrodzenie zawiera podatek VAT w wysokości …… %, co stanowi kwotę …………… 
(słownie: ……………………………………………………………………………………). 
Wysokość wynagrodzenia bez podatku VAT (netto) ………………….……. (słownie: 
…………………………………………………………………………………………….….). 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 zawiera wszelakie koszty wykonania Przedmiotu 
zamówienia. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 2 stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, w rozumieniu 
art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze 
zm.). Oznacza to, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia tego wynagrodzenia, 
chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów 



realizacji Przedmiotu umowy. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można 
było przewidzieć, wykonanie Przedmiotu umowy groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, sąd 
może podwyższyć wynagrodzenie ryczałtowe lub rozwiązać umowę.  
W konsekwencji wynagrodzenie powyższe zawiera wszelakie koszty niezbędne do 
zrealizowania Przedmiotu umowy wynikające wprost z zapisów niniejszej umowy, jak 
również w nich nieujęte, a bez których nie można wykonać Przedmiotu umowy. Wykonawca 
jest zobowiązany przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na powyższe 
wynagrodzenie. 

5. Oświadczamy, że: 
1) przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi *), 
2) powierzymy podwykonawcom realizację następujących części zamówienia *): 
 

………………………………………………………………………………………… 
   część (zakres) przedmiotu zamówienia 

 
………………………………………………………………………………………… 

   część (zakres) przedmiotu zamówienia 
 
6. Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w Specyfikacji zamówienia projekt umowy  

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie  
z niniejszą ofertą i na warunkach określonych w Specyfikacji zamówienia, w miejscu  
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany  
w Specyfikacji zamówienia. 

 
 
 
 
 
 
………………, dnia…………….…….     …………………………………………… 

      podpis ( podpisy ) osób 
           uprawnionych   do reprezentowania Oferenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
*) W przypadku niewykreślenia którejś z pozycji lub niewypełnienia pola w pozycji 5.2), oznaczonego: „część (zakres) przedmiotu 
zamówienia”, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom. 
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