Załącznik nr 1 do SIWZ

……………………………………

………………………………………..

Pieczęć Wykonawcy

(miejscowość i data)

Zamawiający: Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w
Chmielniku, 36-016 Chmielnik 146
Wykonawca:

.....................................................................................................................................
(pełna nazwa)

.....................................................................................................................................
(adres)

NIP: ………………………………..… REGON: ……………….………...……..….
nr tel.: ………………… nr faksu: ………………… e-mail: …………..…………...

FORMULARZ OFERTOWY
w nawiązaniu do ogłoszenia o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w
Woli Rafałowskiej z wewnętrznymi instalacjami”, nr sprawy: ZP.2.2019.
I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
1.1. Cena netto ....................................................................................................................................... zł
podatek VAT .................................................................................................................................. zł
cena brutto ...................................................................................................................................... zł
(słownie: ...........................................................................................................................................)
1.2. Udzielamy rękojmi za wady na okres (wyrażony w liczbie lat, tj. 5 lub 6 lub 7): .........................................
1.3. Wykonamy zamówienie publiczne w terminach określonych w SIWZ.
1.4. Termin płatności: 30 dni.
II. Pozostałe oświadczenia:
1. Oświadczamy, że wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową w tym: specyfikacją istotnych
warunków zamówienia wraz z załącznikami do niej i akceptujemy ją bez zastrzeżeń oraz
że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni licząc od terminu składania ofert.
4. Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń.

5. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych
we wzorze umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Reklamacje będą załatwiane w terminie: 3 dni
 sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji:
………………………………………………………………………………………………………..
7. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami.
UWAGA: w przypadku gdy zamówienie będzie wykonywane przy udziale podwykonawców powyższe oświadczenie należy
skreślić.

8. Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy zlecić następującą część zamówienia:
………..………………………………………………...………………………………………………...
…………………………………………………………...……………………………………………….
(wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz firmę, nazwę podwykonawcy)

UWAGA: w przypadku gdy zamówienie będzie wykonywane bez udziału podwykonawców powyższe oświadczenie należy
skreślić.

9. Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego:
Oświadczamy, że wybór naszej oferty*



nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług;

będzie

prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie
dotyczył
………………………………………..…………………….………………………………….1
objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie
wynosiła ………………………………....2 zł.

* wstawić x we właściwe pole
1

Wpisać rodzaj towaru/usługi, która będzie prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego.
2
Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towarów/usług wymienionych wcześniej.

10. Oświadczam, że jestem*:



mikro przedsiębiorcą;



małym przedsiębiorcą;



średnim przedsiębiorcą.

* wstawić x we właściwe pole

III. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny
oferty brutto, w formie: ..............................................................................................................................
IV. Osoby do kontaktów z Zamawiającym
1. Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:
1) Imię i nazwisko: ……………………………………………………………...……..…….…….,
nr tel. kontaktowego: ……………………………… nr faksu: …………………………..…….,
zakres odpowiedzialności: ……………………………………………………………..………..
2) Imię i nazwisko: …………………………………………………………………..…...….…….,

nr tel. kontaktowego: ……………………………… nr faksu: ………………………..……….,
zakres odpowiedzialności: ………………………………………………………………..……..
2. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………….…………………….…...,
stanowisko: ……………………………………………………………………………….….….…..,
nr tel.: ……………………………………… nr faksu: …………………………………….……….
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy
* niepotrzebne skreślić

V. Inne postanowienia
1. Zastrzeżenie Wykonawcy:
1) Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione,
gdyż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępnione:
……………………………………………...…………………………………….………………..
…………………………………………………………...……………………………….………..
2) Inne informacje Wykonawcy:
……………………………………………...………………………………………….…………..
…………………………………………………………...……………………………….………..
Załącznikami do naszej oferty są:
- ………………………………………………………………………………………………….….……
- ………………………………………………………………………………………………….……….
- …………………………………………………………………………………………………….…….
- ………………………………………………………………………………………………….……….
- ………………………………………………………………………………………………….……….

…….............................................
Podpis i pieczęć osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

