Zał. nr 1 do SIWZ

.....................................
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: „Modernizacja oświetlenia w hali widowiskowo-sportowej”
przedkładamy niniejszą ofertę
1. ZAMAWIAJĄCY:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile, ul. Bydgoska 76, 64-920 Piła
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Lp.
Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

1.
2.
3. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY:
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na nw. adres lub e-mail:
Osoba do kontaktów
Adres do korespondencji
Nr telefonu
Adres e-mailowy
4. OŚWIADCZENIA:
Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
4.1 zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym ze wzorem umowy
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń;
4.2 zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas w pełni
zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na
wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
4.3 uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. przez okres 30 dni od
terminu składania ofert;
4.4 zobowiązuję(my) się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SIWZ i we
wzorze umowy tj. do dnia ………….. 2019 r.;
4.5 zobowiązuję(my) się do udzielenia gwarancji jakości i rękojmi na okres: ….… miesięcy od daty odbioru
końcowego (należy wpisać odpowiednio liczbę miesięcy min. 36 miesięcy – max 60 miesięcy);
4.6 oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w załączonych do oferty oświadczeniach są
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji;
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4.7 oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO (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) wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu*.
* 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);

4.8 zamówienie wykonamy samodzielnie / przy pomocy podwykonawców*
W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia poniższe:
Wskazanie części zamówienia,
które zamierzamy zlecić
podwykonawcy

4.9

Wartość lub procentowa część
zamówienia, jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom

Nazwa i adres firmy
podwykonawczej

oferta zawiera informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: tak / nie *
Oświadczam(y), iż strony nr od …… do …… zawierają informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a zasadność ich
zastrzeżenia wskazuję w następujących dokumentach: ……………...................………….………..…
* niepotrzebne skreślić

5. CENA OFERTY:
Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ:
5.1 gwarantuję(my) wykonanie niniejszego zamówienia w zakresie określonym w SIWZ oraz we wzorze
umowy;
5.2 informuję(my), że wybór mojej (naszej) oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, w związku z czym wskazuję(my) nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których
dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT
(wg załącznika nr 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U. z 2018
r. poz. 2174, ze zm.).
TAK □
NIE □
(jeżeli TAK, to prosimy wskazać nazwę i wartość bez podatku VAT towaru / usługi)
.........................................................................................................................................................
UWAGA:
Niezaznaczenie przez Wykonawcę powyższej informacji i niewypełnienie wskazanych pól rozumiane będzie
przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego.

5.3 cena ryczałtowa oferty ogółem wynosi:
wartość netto: ................. PLN (słownie: …………….............................................................................)
podatek VAT: …. % w kwocie: .................... PLN (słownie: ……............................................................)
brutto: .......................... PLN (słownie: ……………..........................................................................).
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5.4 Oświadczam/y, że zaoferowana cena brutto obejmuje całość prac objętych przetargiem
nieograniczonym w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz że
w trakcie trwania umowy nie ulegnie zmianie, z zastrzeżeniem § 16 wzoru umowy.
6. POZOSTAŁE DANE WYKONAWCY:
Oświadczam(y), że jestem(eśmy) (odpowiednie zakreślić)
□ mikroprzedsiębiorstwem, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów euro,
□ małym przedsiębiorstwem, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów euro,
□ średnim przedsiębiorstwem, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małymi przedsiębiorstwem
i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.
7. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
WYKONAWCĘ:

I

DOKUMENTÓW

PRZEDSTAWIONYCH

W

OFERCIE

PRZEZ

Oferta zawiera ………… stron kolejno ponumerowanych, trwale zszytych i opatrzonych pieczęcią
Wykonawcy.
1) ……….………….………..………..………….
str. nr ……….…..
2) ……….………….………..………..………….
str. nr ……….…..
3) ……….………….………..………..………….
str. nr ……….…..
4) ……….………….………..………..………….
str. nr ……….…..

..........................., dnia ..........................

………………………………………………………………………
(podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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