Załącznik Nr 1 do SIWZ

Formularz ofertowy
…………………………………………………………………………………………………
Nazwa (firma) wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
…………………………………………………………………………………………………
Adres wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
…………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji
…………………………………………………………………………………………………
adres e-mail, numer telefonu
…………………………………………………………………………………………………
NIP lub REGON lub PESEL
…………………………………………………………………………………………………
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Wykonawcy znajdującej się na platformie ePUAP

Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Dostawa i montaż 10 wiat przystankowych
w Ostrowcu Świętokrzyskim,

ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod Nr 2021/S 066-170781
w dniu 6 marca 2021 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
www.um.ostrowiec.pl w dniu 6 marca 2021 r., oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia
na poniższych warunkach i za określone niżej kwoty:

I.

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia
Cena netto

……………….………………………..

zł

Stawka VAT

Kwota VAT

……….… %

………………………..……… zł

słownie

Cena brutto

zł
złotych:

……………….……..……………………..

brutto

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

w tym:

1) Koszt wykonania i montażu jednej wiaty przystankowej wraz z robotami
towarzyszącymi
Cena netto

……………….………………………..
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zł

Stawka VAT

Kwota VAT

……….… %

………………………..……… zł

Cena brutto

……………….……..……………………..

zł

2) Koszt wykonania tablicy informacyjnej dla zadania „Dostawa i montaż 10 wiat
przystankowych w Ostrowcu Świętokrzyskim”
Cena netto

……………….………………………..

zł

Stawka VAT

Kwota VAT

……….… %

………………………..……… zł

Cena brutto

……………….……..……………………..

zł

II.

Wykonawca udziela Zamawiającemu ……….… miesięcy gwarancji (słownie:
…………………………………….… miesięcy), (deklarowana wielkość winna być nie mniejsza niż
36 miesięcy i nie większą niż 60 miesięcy)

III.

Termin wykonania całości zamówienia: do 300 dni od dnia zawarcia umowy.

IV.

Wadium w kwocie 3 500 zł (słownie złotych: trzy tysiące pięćset) zostało wniesione
w dniu …………………………………….… w formie …………………………………….… .

V.

Zobowiązujemy się – w przypadku wygrania przetargu – do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto., t.j. w kwocie
…………………….…
zł
słownie:
…………………………………….…
w
formie
…………………………………….…

VI.

Wskazujemy dostępność odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym
adresem internetowym ……………………………………………………………………………………………

VII.

Oświadczamy, że następujące części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy
udostępniającemu swoje zasoby w celu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu: Wypełnić jeżeli dotyczy.
Określenie części zamówienia

Nazwa/Firma podwykonawcy

Uwaga:
W przypadku wykonywania części prac przez podwykonawcę, na zasoby, którego powołuje się
Wykonawca, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, część zamówienia/zakres
prac winien być tożsamy ze zobowiązaniem do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
VIII. Oświadczamy, że następujące części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom,
na których zdolnościach Wykonawca nie polega: Wypełnić jeżeli dotyczy.
Określenie części zamówienia

Nazwa/Firma podwykonawcy

IX.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SWZ oraz wzorem umowy i nie wnosimy
do zawartych w nich uregulowań żadnych zastrzeżeń i w przypadku wygrania przetargu
zobowiązujemy się do zawarcia z Zamawiającym umowy w ustalonym terminie.

X.

Do niniejszego Formularza Ofertowego załączamy dokumenty i oświadczenia
wymienione w Rozdziale 17 pkt 15.

XI.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą od dnia upływu terminu
składania ofert przez 90 dni to jest do dnia 11 sierpnia 2021 r.
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XII.

Zgodnie z treścią art. 225 ust. 2 ustawy Pzp wybór mojej oferty1

 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 w zakresie

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego o wartości …………………. zł. PLN netto
(należy wskazać wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku od towarów i usług) wg stawki
VAT………

XIII.

Oświadczam, że posiadam/posiadamy status2:

 mikroprzedsiębiorstwo,
 małe przedsiębiorstwo,
 średnie przedsiębiorstwo,
 jednoosobowa działalność gospodarcza,
 osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,
 inny rodzaj.
Uwaga: Obecnie obowiązującą definicję prawną MŚP zawiera Załącznik I do Rozporządzenia
Komisji (UE) 651/2014[1].
−

przedsiębiorstwo średnie
o mniej niż 250 pracowników oraz
o roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie
przekraczający 43 mln EUR

−

przedsiębiorstwo małe
o mniej niż 50 pracowników oraz
o roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR

−

mikroprzedsiębiorstwo
o mniej niż 10 pracowników oraz
o roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR.

XIV.

Informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od …… do …… stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i zastrzegamy, że nie mogą być udostępniane. Uzasadnienie zastrzeżenia wyżej
wymienionych dokumentów i informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało zawarte
na stronach nr od ….. do ……..

1 proszę zaznaczyć właściwe
2 proszę zaznaczyć właściwe
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XV.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 rozporządzenia 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 z późn. zm.), dalej RODO, wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu3.

XVI.

Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach
są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd.

Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufania
lub podpisem osobistym osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

3 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 np. przez jego wykreślenie
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