Załącznik nr 1
(pieczęć Wykonawcy)

UK/07/2019

FORMULARZ
WYKONAWCA:

OFERTOWY

……………………………………………………………………………

adres: ……………..……………………………………………………………………..….…
tel.: ……………..…….…… faks: ……………….……… e-mail: ……………….………
reprezentowany przez: …………………………………………………………….……..……
…………………………………………………………………………………………………..
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
1. W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: „Budynek wielorodzinny 8 lokalowy nr 5 w rejonie ulic
Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej - wykonanie robót wykończeniowych i
towarzyszących pod klucz”
składam następującą ofertę:

CENA OFERTOWA
………………………………………………………zł netto
………………………………………………………zł brutto w tym VAT ....... %.
słownie złotych brutto: ........................................................................................................
*Okres gwarancji i rękojmi ……………… miesiące
**Skrócenie terminu realizacji ………..……. dni
Zgodnie z zapisami i na warunkach określonych w Rozdziale XIV SIWZ:
*
Należy wpisać liczę miesięcy okresu gwarancji i rękojmi (36 m-ce, lub 48 m-ce lub 60 m-ce)

**

Należy wpisać liczbę dni, o które zostanie skrócony termin realizacji zamówienia (od 0 do
20).W przypadku nie skrócenia terminy realizacji należy wpisać liczbę 0.

2. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie zgodnym z SIWZ oraz formularzem
ofertowym.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do
przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany
w SIWZ.

5. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik
nr 5 do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy
na ich warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny
na dzień składania oferty.
7. Oświadczamy, że oferta: zawiera - nie zawiera, (niepotrzebne skreślić) informacji
stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
8. Oświadczam/y, że przedmiotowe zamówienie wykonam/y (niepotrzebne skreślić):
a) Całość przedmiotu zamówienia samodzielnie (bez udziału podwykonawców)
b) Przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następującego zakresu
powierzonych prac:

………………………………….
Nazwa podwykonawcy
c)

…………………………………..
zakres powierzonych prac

Przy udziale podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w rozdziale V pkt. 2.3
SIWZ.
……………………..…….
Nazwa podwykonawcy

…………………………………..
zakres powierzonych prac

9. Informujemy, że wybór oferty będzie/nie będzie (niepotrzebne skreślić) prowadził do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług.
Rodzaj towaru/usługi który dostawa/świadczenie będzie prowadzić do powstania
obowiązku podatkowego u Zamawiającego: __________________________________
Wartość w/w towaru/usługi ___________________________________________netto.
10.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.**

…………………………..
………………………………….
miejscowość, data

Pieczęć wykonawcy i podpisy
osób uprawnionych

* 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).
** 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).

