Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ WARTOŚCI USTALONEJ NA PODSTAWIE
ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH

Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa...................................................................................................................................................
Siedziba................................................................................................................................................
Nr telefonu/faks..................................................... adres e-mail: ........................................................
NIP:....................................... REGON:..................................... KRS/CIDG ......................................
Osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - podpisujący ofertę:........................................
..............................................................................................................................................................
Zobowiązania wykonawcy:
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

Część nr 1 zamówienia1:
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od km 1+263 do km 1+805
w m. Jawor”
za cenę brutto ..................................zł, słownie: ...............................................................................
.............................................................................................................................................................
w tym: wartość podatku VAT ...................................... zł, cena netto ............................................. zł

Termin realizacji zamówienia: do dnia ...........................................
Okres gwarancji: ........................................... miesięcy
Termin płatności: do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

1

niepotrzebne skreślić
1

Część nr 2 zamówienia2:
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika
w m. Jawor”
za cenę brutto ..................................zł, słownie: ...............................................................................
.............................................................................................................................................................
w tym: wartość podatku VAT ...................................... zł, cena netto ............................................. zł

Termin realizacji zamówienia w zakresie przebudowy chodnika: do dnia ........................................
Okres gwarancji: ........................................... miesięcy
Termin płatności: do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
Oświadczamy:
1) w związku z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, że wybór naszej oferty: nie będzie* prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług / będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wobec czego poniżej wskazujemy nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku.
…………………………………………………………………………………………........
(Jeśli nie dotyczy – wpisać „nie dotyczy” )

2) że jesteśmy małym3 / średnim2 przedsiębiorcą.
3) że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz
wyjaśnieniami i zmianami SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej
postanowieniami i zasadami postępowania.
4) uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
5) akceptujemy wzór umowy załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z naszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ.
7) że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 4) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.5
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niepotrzebne skreślić

niepotrzebne skreślić
4
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).
5
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 (wówczas należy
wykreślić oświadczenie).
3

2

8) załącznikami do oferty są następujące dokumenty:
Wyszczególnienie

Lp.

Nr str. oferty

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon...................................................Fax.........................................................
Zakres6:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Wadium wpłacone w formie pieniężnej należy zwrócić na konto wykonawcy numer

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

............................................
Miejscowość, data

...........................................
(pieczęcie i podpisy upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy

Uwaga: Upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy/Pełnomocnik podpisujący ofertę winni zaparafować
również stronę 1 i 2 niniejszego formularza ofertowego.
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