„Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Stanisławce, Stanisławka 75, 22-424 Sitno”

Załącznik Nr 1

________________
/pieczęć Wykonawcy/

…………………………………..
/miejscowość, data/

FORMULARZ OFERTY
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:
„Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Stanisławce, Stanisławka 75, 22-424 Sitno”

/nr sprawy B.271.4.2018/
DANE WYKONAWCY:
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę ..……………………….
Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….………
…….……………...….…………………………………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………………………………
..……..……..…....………………………………………………………………………………………
Nr tel. .......................................................... Nr faksu ............................. e-mail ........................@.........
Wpisany do rejestru przez/na podstawie/ (jeżeli dotyczy)..................................... pod numerem ...........
REGON: ……………………………………..

NIP:……………………………………

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.………………..………………………………
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym
postępowaniem: faks…………………………..………, e-mail……………………………………….
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):
…………………………………………………………………………………………………………
1. Ja, niżej podpisany, oświadczam, że oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w
SIWZ zgodnie z jej zapisami jak i wzorem umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ za cenę:
- cena netto : …………………..…..............zł (słownie: ............................................................)
- cena brutto :……………............................... zł (słownie: ....................................................)
- w tym VAT : …………...................................zł (słownie: …………………………............)
/stawka podatku VAT ……. %/
2. Oświadczam, że okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia będzie wynosił ….….lata
/minimum 3 lata/.
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3. Oświadczam, że:
1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do dnia 15.12.2018 r.
2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
i cena nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy.
3) zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz stanowiącymi jej
integralną część załącznikami i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich
zawarte,
4) uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia otwarcia ofert,
5) akceptuję warunki płatności – przelewem w terminie 30 dni od dnia poprawnie złożonej faktury
6) akceptuję warunki określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ i nie
wnoszę do niej zastrzeżeń.
4. W przypadku wyboru oferty, zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
5. Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonamy*:

□ samodzielnie
□ przy pomocy podwykonawców
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(należy wskazać części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podać
nazwy (firmy) podwykonawców)

6. Oświadczam, że w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
zamawiającego
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekażę Zamawiającemu
oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
7. Oświadczam, iż wybór oferty*:

□

nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług (art. 91 ust. 3a ustawy Pzp)

□ prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług (art. 91 ust. 3a ustawy Pzp)
Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył
……………………………1 objętych
przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto ( bez kwoty podatku) będzie wynosiła
…………..……2 złotych.
8. Informuję, że *:

□ jestem małym lub średnim przedsiębiorstwem
□ nie jestem małym lub średnim przedsiębiorstwem
9. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 Kodeksu Karnego).
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10. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
L.p.

Nazwa załącznika

Nr str.

11. Oferta została złożona na .......... ponumerowanych stronach.

……..…………………………….
/ pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy /

* Właściwe zaznaczyć.
1

Wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
2
Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi/usług podlegających mechanizmowi
odwróconego obciążenia VAT, wymienionych wcześniej,
Art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
„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 niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. ”

Pouczenie: Osoba składająca oświadczenie ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia na
zasadach określonych w art. 297 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
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