Załącznik nr 1
Formularz Oferty
........................................
pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

1.

Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: „Modernizacja kolektorów głównych istniejącej kanalizacji sanitarnej
w Łasku metodą bezwykopową i wykopową – obejmującą remont 7 110 m istniejących
kolektorów głównych kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łask”.

2.

3.

Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa (firma) Wykonawcy1

Adres Wykonawcy

Nr REGON/NIP

telefon/fax

e-mail

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1. Cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:
.......................................................................................... PLN netto plus
należy podatek VAT …%, co daje kwotę ………………………………………………………….. PLN
brutto(słownie: ...............................................................................

PLN

brutto)
a) Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w punkcie 1
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie zakresie
tymi przepisami.
W związku z powyższym, Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego,
czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.
Oświadczam (-y), że wybór mojej/naszej oferty: będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
1

w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę
wspólną.

i usług, w zakresie ……………………………………… (należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego
obowiązku podatkowego), o wartości ………………………………………zł netto (należy wskazać
wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku)/nie będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług 2.
b) Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego.
2. Udzielam rękojmi zgodnie z zapisem art. 568 Kodeksu Cywilnego.
3. Udzielam gwarancji na okres …………. miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia
Całości Robót (minimum 60 miesięcy).
4. Oferujemy … miesięczny termin realizacji zamówienia.
5. Niniejszym oświadczam, że:
a) zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
b) zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję go bez
zastrzeżeń;
c) przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
d) spełniamy wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne
do przygotowania oferty;
e) że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
f) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert;
g) bez zastrzeżeń, przyjmujemy również warunki zawarcia umowy i w przypadku wyboru naszej
oferty jako najkorzystniejszej deklarujemy gotowość podpisania umowy w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego;
h) wadium w kwocie …………… wnosimy w formie …………………………………….
i) w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.

6. Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy:
L.p.

Część/zakres zamówienia3

Nazwa (firma) podwykonawcy

1.
2.
3.

7. Do

kontaktów

z

naszą

Firmą

....................................................................
tel. ..................................
Fax ........................................
adres e-mail........................................

2
3

Niepotrzebne skreślić.
Należy wskazać jaki % stanowi powierzona część zamówienia w stosunku do wartości całego zamówienia

upoważniamy

Zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzania faktu otrzymania od Zamawiającego informacji,
zawiadomień, oświadczeń, etc. przesłanych drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres
e-mailowy.
Zrozumiałem i przyjmuję, że w myśl art. 61 § 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny,
oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy
wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać
się z jego treścią. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o każdym przypadku
problemów z serwerem, na który przesyłane będą informacje i pisma od Zamawiającego.

8. Hasło do przesłanego w postaci elektronicznej Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia to: ………………………… .
9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*
10. Do oferty dołączamy następujące oświadczenia i dokumenty:
a/ ........................................................................................................zał. nr .................
b/ ........................................................................................................zał. nr .................
c/ ........................................................................................................zał. nr .................
d/ ........................................................................................................zał. nr .................

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

......................................................................

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

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).

