Formularz nr 1 do SIWZ
……........................ , dnia ………….............
miejscowość
Nazwa Wykonawcy:

Adres siedziby Wykonawcy, w tym województwo:

Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Wykonawcy – dotyczy osób fizycznych:

NIP:

e-mail,

numer telefonu oraz faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą*(właściwe zaznaczyć) TAK □

NIE □

FORMULARZ OFERTOWY**
W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii położonego w Węglińcu.” (znak sprawy UR.271.3.2020.ZP), zgodnie z wymogami
określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferujemy wykonanie całego przedmiotu
zamówienia za łącznym całkowitym wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w kwocie:
Cena brutto _______________zł (słownie: _________________________________________________)
w tym
ETAP I ___________ zł (słownie:___________________________________________)
ETAP II __________ zł (słownie:____________________________________________)
Oferujemy okres gwarancji na wykonane roboty, zastosowane materiały oraz zamontowane
urządzenia: _________________________________miesięcy od dnia odebrania przez
Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru końcowego.
Termin realizacji zamówienia:
ETAP I ___________
ETAP II __________
1. Uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
2. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią projektu umowy, akceptujemy go i zobowiązujemy
się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. Oświadczamy, iż akceptujemy warunki płatności określone w projekcie umowy.
4. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz nie podlegamy
wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp.
5. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią i warunkami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami do niej przekazanymi przez Zamawiającego przed
terminem składania ofert, akceptujemy je oraz uznajemy się za związanych z określonymi w nich
postanowieniami i zasadami postępowania, zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do
właściwego przygotowania oferty oraz przyjęliśmy warunki wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej
konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
7. Wadium w kwocie: __________________________ zostało wniesione w dniu ..............................
w formie:___________________________________________________________
8. Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto:____________________________________________
( nazwa banku i nr rachunku bankowego)
9. Oświadczamy, że jesteśmy świadomi zatrzymania wadium w sytuacjach określonych w art. 46 ust.
4a i ust. 5 ustawy Pzp.
10. Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem
niniejszego postępowania, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami
uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.
11. Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy Pzp oświadczamy, że wybór przedmiotowej oferty:***
1) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w zakresie i
wartości:
_____________________________________________________________________
należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić
do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług
12. Nazwa banku i nr rachunku bankowego do rozliczeń z Zamawiającym:
...............................................................................................................................................
(wskazany nr rachunku bankowego zostanie wpisany do umowy)
13. Oświadczamy, że następujące dokumenty załączone do oferty są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa
(wypełnić w przypadku, gdy którekolwiek z dokumentów załączonych do oferty są objęte tajemnicą
przedsiębiorstwa):
………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………...…..
14. Poniżej wskazujemy nazwy, adresy (firm) podwykonawców oraz części zamówienia, które zostaną
powierzone
tym
podwykonawcom
(wypełnić
jeżeli
dotyczy).
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……
15. W przypadku gdyby nasza firma została wybrana do realizacji zamówienia, zobowiązujemy się do
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto oferty w
formie…………………………………………………………………………………………….…..

16. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub w art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu1.
Miejscowość i data: ………………………………

………….……………………..…………..…….
/Podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do podpisywania oferty/

Pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam,
że wszystkie złożone do oferty dokumenty i oświadczenia są prawdziwe.

………….……………………..…………..…….
/Podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do podpisywania oferty/

* Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej:
Art. 105. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch
ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów
euro.
Art. 106. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch
ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
3) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów
euro.
Powyższa informacja jest wymagana dla celów sprawozdawczych oraz sporządzenia ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia.
**formularz ofertowy będzie stanowił Załącznik Nr 1 do umowy
*** niepotrzebne skreślić - w przypadku braku skreślenia/wypełnienia pkt 10 zamawiający uzna, że
wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego.

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)
1

