Załącznik nr 8 do SIWZ

ZP.271.12.2019

.................................. dnia .......................

Pieczęć wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
Ja/ My, niżej podpisani:
........................................................................
........................................................................
........................................................................
działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/ wykonawców występujących wspólnie:
..................................................................................................................................................................
(Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie)
................................................................................................................................................ …………..
(Zarejestrowany adres Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie)
...............................................................................................................................................................
(Numer telefonu/

numer faxu/

email)

Uwaga: proszę podać czytelny adres e-mail i nr faksu na który wykonawca będzie otrzymywał
od zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym postepowaniem po otwarciu
ofert. W związku z przysługującymi środkami ochrony prawnej wykonawcy, liczonymi od dnia
przekazania informacji należy upewnić się, że podany adres e-mailowy i podany nr faksu
funkcjonuje w sposób poprawny
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Budowa kompleksów
sportowych przy Zespole Szkół Publicznych we Wsoli i przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Starych Zawadach” Część I „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół
Publicznych we Wsoli” w ramach zadania inwestycyjnego pn.” Zagospodarowanie terenu
przy ZSP we Wsoli – przebudowa kompleksu boisk sportowych i urządzeń sportowych”;
Część II „Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starych
Zawadach”, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy PSP
Stare Zawady”;
Część I - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania „Budowa kompleksu
sportowego przy Zespole Szkół Publicznych we Wsoli” w ramach zadania inwestycyjnego
pn.” Zagospodarowanie terenu przy ZSP we Wsoli – przebudowa kompleksu boisk
sportowych i urządzeń sportowych”;
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Część II - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania „Budowa kompleksu
sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Zawadach”, w ramach zadania
inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy PSP Stare Zawady”1;
składam/y niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia i:
1. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi

przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz
z załącznikami (w tym wzorem umowy) i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do
przygotowania naszej oferty i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. Przedstawione
w SIWZ warunki zawarcia umowy oraz wzór mowy zostały przez nas zaakceptowane.

2.

Oferuję/emy wykonanie zamówienia za:2

Dla części I Cena brutto (cena netto + podatek VAT):…………………………….. zł
słownie : ………………………………………………………………………………………..
Cena netto: …………………………zł
słownie:…………………………………………………………………………………………...
VAT: ………………………………zł
słownie: …………………………………………………………………………………….
Dla części II Cena brutto (cena netto + podatek VAT):…………………………….. zł
słownie : ………………………………………………………………………………………..
Cena netto: …………………………zł
słownie:…………………………………………………………………………………………...
VAT: ………………………………zł
słownie: …………………………………………………………………………………….
3.

Oświadczamy, że Inspektor nadzoru będzie obowiązkowo przebywał na budowie co
najmniej……………….godzin tygodniowo. Dla każdej z części na które wykonawca
składa ofertę
Uwaga: (Ilość godzin stanowi kryterium, jeśli Wykonawca nie wpisze ilości godz.
Zamawiający przyjmie najmniejszą wymaganą w SIWZ ilość godz.)

4.

Termin wykonania zamówienia: do 15 czerwca 2020 r. (przewidywany termin
realizacji robót budowlanych_

5.

Warunki płatności będą zgodne z wzorem umowy stanowiącym: załącznik nr 2 do
SIWZ.

6. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu

terminu składania ofert.
7. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
1
2

Należy skreślić część na które Wykonawca nie składa oferty
Należy skreślić część na które Wykonawca nie składa oferty
2
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Zamówienia oraz załącznikami do tej specyfikacji.
8. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od

nr ........................do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one
udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne.
(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione
przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli
spełnia łącznie 3 warunki:
1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna
informacja mająca wartość gospodarczą,
2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.)

9. Informuję że wybór niniejszej oferty będzie/ nie będzie ** prowadzić do powstania u

Zamawiającego obowiązku podatkowego
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania…………………………………………………………………………………………..
Ich wartość bez kwoty podatku:…………………………………………………………………
(jeżeli złożono ofertę, 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 ofercie ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami).
10.

Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców występujących wspólnie
.............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

11. Oświadczam/y,

że zamierzamy powierzyć realizację następujących części zamówienia
podwykonawcom**

Lp Część zamówienia powierzona do
.
realizacji podwykonawcom

Nazwa (firma) podwykonawcy (wypełnić wyłącznie
w przypadku powierzania części zamówienia
podwykonawcom

12. Oświadczamy,

że jesteśmy: Mikroprzedsiębiorstwem/małym przedsiębiorstwem/ średnim
przedsiębiorstwem****

13. Oświadczamy, że wypełniamy obowiązki informacyjne przedstawione w art. 13 lub w art. 14
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RODO 3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.
14. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:

1)………………………………………..….
2)..............................................................
3)……………………………………..
4)…………………………………….

(miejsce, data)

(podpis osoby/ób uprawnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy)

** niepotrzebne skreślić
****

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.
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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).
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