Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTOWY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Nazwa zadania:
„Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w CzechowicachDziedzicach”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 16/2019

ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 2
43-502 Czechowice- Dziedzice
Polska
WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

l.p.

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Adres e-mail

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, akceptuję ją w pełni bez zastrzeżeń i
ograniczeń, zapoznałem się szczegółowo z warunkami wykonania zamówienia i posiadam niezbędne mi
dane do złożenia oferty;
2. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz
jej modyfikacji;

3.

cena łącznie mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

Etap I :
a) netto:
b) brutto:
c) VAT

…………………………. zł
…………………………. zł
…………………………. zł

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

Etap II:
a) netto:
b) brutto:
c) VAT

…………………………. zł
…………………………. zł
…………………………. zł

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

Wartość ogółem wynosi:
a) netto:
b) brutto:
c) VAT

………………………... zł
…………………………. zł
…………………………. zł

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

4. okres udzielonej gwarancji 60 miesięcy;
5. pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert;
6. akceptuję(my) bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący cz. II SIWZ;
7. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(my) się zawrzeć w
miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(my) się zabezpieczyć
umowę zgodnie z wzorem umowy;
8. informujemy, że:
- wybór oferty nie będzie* prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego*
- wybór oferty będzie** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w
odniesieniu do następujących towarów lub usług:
………………………………………………………………………………………………..
nazwa (rodzaj) towaru, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania
Wartość towarów lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to
………………………………………………………………………………………….zł netto*;
9. składam(y) niniejszą ofertę
udzielenie zamówienia]i;

[we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o

10. nie uczestniczę(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego
zamówienia;
11. oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
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Strony w ofercie
l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

(wyrażone cyfrą)
od

do

a)
b)

12. [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące
części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom] ii:
l.p.

Nazwa części zamówienia, firmy podwykonawców (o ile są znane)

a)
b)

13. Oświadczam(y), że nie dokonaliśmy / dokonaliśmy* wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i nie
wnosimy uwag do opisu przedmiotu zamówienia.
14. Oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
15. Oświadczam, że uzyskałem(liśmy) zgodę wszystkich osób fizycznych, których dane są zawarte w ofercie
oraz uzyskam(y) zgodę osób fizycznych wskazanych w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, na
przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego.
16. Oświadczam, że poinformowałem(liśmy) wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte w ofercie oraz
poinformuję(my) osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że dane zostaną
udostępnione Zamawiającemu.
17. Oświadczam, że spełniam(y) wymagania określone w rozporządzeniu 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.
* niepotrzebne skreślić
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).
**

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).

18.Oferta nasza została złożona na …… stronach podpisanych.

Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.
2.

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3.
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3.

Oświadczenie Kierownika Budowy – załącznik nr 4.

4.

Wykaz wykonanych robót budowlanych – załącznik nr 5.

5.

………………………………

6.

……………………………... .

7.

……………………………… .

Podpis(y):
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy
(ów)

Nazwisko i imię osoby
(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie) Miejscowoś
Wykonawcy(ó
ć i data
w)

1)
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