Załącznik nr 1 do SWZ
DOiK.25.1.1.2022

FORMULARZ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Prace konserwatorskie dotyczące nagrobków na cmentarzu w Opinogórze”
I. Dane Wykonawcy
Zarejestrowana nazwa (firma):....................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Dokładny adres (siedziba):
ul/nr:…………………………………………………………………………………………………..
kod:…………………. miejscowość:………………………………………… województwo:…………………………….
tel. ....................................

fax: ..........................................

regon: ....................................

NIP: .........................................

strona www: ....................................
adres skrzynki ePUAP: …………………………………………………………
e-mail do kontaktu z zamawiającym: ................................@.....................................................
osoba wyznaczona do kontaktu z Zamawiającym:
………………………………………….……………………, tel…………………………………..
II. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie określonym
w specyfikacji warunków zamówienia (wraz z załącznikami), zwanej dalej „SWZ”, na zasadach
określonych w ustawie z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), na niżej opisanych warunkach:
1) za cenę:
wartość netto: …...........................................zł

VAT ……..%, tj. …................................ zł

wartość brutto: ….........................................zł
słownie (wartość brutto) .............................................................................................................
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2) udzielając gwarancji na wykonane prace na okres:

□

60 m-cy (5 lat)

□

72 m-ce (6 lat)

Za niewskazanie żadnego z w/w okresu gwarancyjnego, oferta wykonawcy nie otrzyma
dodatkowych punktów w tym kryterium oceny ofert, a Zamawiający uzna, że wykonawca
udziela okresu gwarancji wynoszącego 48 miesiące, zgodnie z SWZ.
III. Równocześnie oświadczam, że:
1) warunki płatności będą zgodne z projektowanymi postanowieniami umowy,
2) zapoznałem się ze SWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń,
3) uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty,
4) jestem związany ofertą przez okres wskazany w SWZ,
5) cena obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia,
6) do oferty dołączam dokumenty wymagane w SWZ,
7) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1: wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 2,
8) część zamówienia, jaką zamierzam powierzyć podwykonawcy/om (jeśli dotyczy i
wykonawca jest w stanie na tym etapie określić swój zamiar):
Lp.

Powierzona część zamówienia

Nazwa (firma)
podwykonawcy

W przypadku niewskazania żadnego podwykonawcy zamawiający uzna, że wykonawca
wykona cały zakres przedmiotu zamówienia zasobami własnymi.

1

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).
2
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 należy dokonać poprzez jego
wykreślenie i złożenie podpisu na formularzu ofertowym).
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9) zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162) kwalifikuję się
jako:

□
□
□

mikroprzedsiębiorca
mały przedsiębiorca

średni przedsiębiorca3
10) w przypadku udzielenia mi zamówienia, zobowiązuję się do:
a) wniesienia do dnia zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy o
równowartości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, w formie:
…………….………………………………………………………………………………………………………………….….
b) zawarcia pisemnej umowy wg „Projektowanych postanowieniach umowy”,
załączonych do SWZ, w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.
11) podpisuję niniejszą ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego:
pełnomocnictwa / odpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
/odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (niepotrzebne skreślić).
IV. Ofertę składam na ........ kolejno ponumerowanych zapisanych stronach.
V. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ……………………………
2) ……………………………
3) ……………………………
4) ……………………………

………………………… (miejscowość), data: …………………

………………………………………………………………………………….………………………
(Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej
oferty w imieniu wykonawcy(ów).
Oferta w postaci elektronicznej winna być podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym

UWAGA: Dokument należy podpisać zgodnie z wymaganiami SWZ.
3

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.
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