Załącznik Nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
................., dn. ......-......-2019
RZP.271.3.2019
FORMULARZ OFERTOWY
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Przedmiot zamówienia
PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBINIE
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45.00.00.00 - 7 Roboty budowlane
45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę ........................................................................
Firma .................................................................................................................................
Adres .................................................................................................................................
NIP ................................… REGON .................................… KRS ………………………...
NR TELEFONU ............................................. NR FAKSU ..........................................
E-MAIL ..............................................................................................................................
Oświadczam, że:
 zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia;
 akceptuję w pełni, bez zastrzeżeń czy ograniczeń, postanowienia SIWZ dla
niniejszego zamówienia, wyjaśnienia do tej SIWZ oraz jej modyfikacje i zobowiązuję
się zrealizować przedmiot zamówienia w sposób i na warunkach w nich określonych,
za cenę:
Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości zamówienia:
.......................... zł + .......................... zł (............. %) = .......................... zł
cena netto
VAT
VAT
cena brutto
słownie .......................................................................................... zł brutto
 deklarujemy okres gwarancji wynoszący ………… m-cy,
 jesteśmy związani ofertą do terminu określonego w SIWZ,
 deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie:
...........................................................................................................................................
w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w złożonej przez nas ofercie,
 zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia do dnia 30.09.2019 r.,
 „Wzór umowy”, który stanowi integralną część SIWZ został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego,
 przyjmujemy warunki płatności określone we Wzorze umowy,
 nie przewidujemy/przewidujemy1 możliwości wykorzystania do wykonania robót
budowlanych objętych przedmiotem zamówienia zasobów innych podmiotów na
podstawie ich pisemnego zobowiązania,


roboty budowlane objęte zamówieniem publicznym zamierzamy wykonać sami bez

udziału podwykonawców/z udziałem podwykonawców 1,
Informacje o podwykonawcach:
a) część
zamówienia,
którą
powierzono
do
wykonania:
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
b) nazwa podwykonawcy:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………,


zobowiązujemy się do zatrudnienia przez siebie lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane przez zamawiającego w
zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy,



jesteśmy2: mikroprzedsiębiorstwem1/ małym przedsiębiorstwem1/ średnim
przedsiębiorstwem1,
wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 3 wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.4



.............................................................
czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy

Proszę pamiętać o wykreśleniach we wszystkich wskazanych miejscach !!!
Niepotrzebne skreślić
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
3
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).
4
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).
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