Załącznik nr 1 do SIWZ

pieczątka Wykonawcy
FORMULARZ OFERTY

Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)*

Siedziba

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Adres

Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj

Telefon

Faks

Adres e-mail:

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail:
Numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium:
..........................................................................................................................
(jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu)

1. Nawiązując
„Rewitalizacja

do

zamówienia

wnętrza

rekonstrukcję organów

w

kościoła

trybie
p.w.

św.

przetargu
Elżbiety

nieograniczonego
we

Wrocławiu,

pn.:

poprzez

Michaela Englera”, o znaku ZP/PN/.../2017/... oferuję

realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ i
załącznikami do niej, za cenę:

ZP/PN73/2017/WOU

netto złotych: ...........................................................................................
(słownie:.......................................................................................................)
brutto złotych: ..............................................................................................
(słownie:.......................................................................................................)
w tym stawka podatku VAT ..........%

2. Oświadczam, że wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich oraz wyrażenie
zgody na wykonywanie praw zależnych wynosi ............% wartości wynagrodzenia
wskazanego w pkt 1.
3. W ramach kryterium Kwalifikacje osób skierowanych do realizacji zamówienia (K)
– oświadczam, że do realizacji zamówienia skieruję między innymi cztery osoby,
których dane przedstawione zostały w załączonym do oferty Wykazie osób
(Załącznik nr 1.2 do SIWZ musi być złożony wraz z ofertą).
4. W ramach kryterium Ilość przeglądów gwarancyjnych (P) – oświadczam, że
oferuję ........... dodatkowy/ch przegląd/ów w okresie trwania gwarancji - ponad
minimalny jeden przegląd. (Wpisując ilość dodatkowych przeglądów nie należy
wliczać wymaganego przeglądu, o którym mowa w par. 4 ust. 6 projektu umowy
stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku pozostawienia miejsca
niewypełnionym

lub

jego

wypełnienia

w

sposób

nieczytelny,

Zamawiający

przyjmie, że Wykonawca nie oferuje dodatkowych przeglądów.
5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ.
6. Oświadczam, że akceptuję termin płatności zgodnie z zapisami SIWZ.
7. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany
w SIWZ.
8. Oświadczam, że akceptuję projekt umowy oraz zobowiązuję się, w przypadku
wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego
miejscu i terminie.
9. Podana

cena

ofertowa

obejmuje

realizację całości

przedmiotu

zamówienia

opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach do niej.
10. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia siłami własnymi / część prac
zamierzam powierzyć podwykonawcom**, w tym:
a)

zakres powierzonych prac ……………………………………………………………………….......
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b)

nazwa (firma) podwykonawcy …………………………………………………………………......

11. Oświadczam, że występuję w niniejszym postępowaniu jako: osoba fizyczna/osoba
prawna/jednostka

organizacyjna

nie

posiadająca

osobowości

prawnej/konsorcjum.**
12. Oświadczam, że podpisuję niniejszą ofertę jako osoba do tego upoważniona na
podstawie

załączonego:

pełnomocnictwa/odpisu

z

ewidencji

działalności

**

gospodarczej /odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego

13. Zastrzegam / nie zastrzegam** w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w odniesieniu
do

poniższych

informacji

zawartych

w

ofercie,

stanowiących

tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, iż
nie mogą być one udostępniane:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(w przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji należy wymienić informacje
zastrzeżone stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zabezpieczyć je zgodnie z
postanowieniami

niniejszej SIWZ a także wykazać, że zastrzeżone informacje

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa).
14. Oświadczam,

że

prowadzę

działalność

jako

małe/średnie

przedsiębiorstwo:

TAK/NIE**
Upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy:

........................................................
(pieczątka i podpis)

Data : .............................................
Załącznikami do niniejszej oferty, są:
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
* w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy
podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców oraz wskazać Pełnomocnik
** niepotrzebne skreślić
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