Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy: DG 212-24/2019

miejscowość …………………, data …………………………….

……………………………………………………..
(pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane Wykonawcy:
……………………………………………………………………

Nazwa:

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Siedziba

……………………………………………………………………
Numer REGON

……………………………………………………………………

Numer NIP

……………………………………………………………………

telefon

……………………………………………………………….…...

fax

……………………………………………………………………

e-mail

……………………………………………………………………

(Powielić formularz jw. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia)
Dane do korespondencji – adres pocztowy, e-mail, fax, telefon (jeżeli są inne niż powyżej):
…………………………………………………………………………..……………………………
Nawiązując

do

ogłoszenia

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

prowadzonego

w trybie przetargu nieorganicznego na zadanie pn.: Zakup i dostawa samochodu
fabrycznie nowego z zabudową 9-cio miejscową z przystosowaniem do przewozu
osób niepełnosprawnych, w tym 2 osób na wózku inwalidzkim do Domu Pomocy
Społecznej dla

Kombatantów

w

Opolu, ul.

Chmielowicka 6,

45-758 Opole-

dofinansowanego ze środków PFRON z projektu w ramach: Programu wyrównywanie
różnic między regionami III w obszarze D (Likwidacja barier transportowych):

1.

Oświadczam, iż oferuję dostawę samochodu marki: ………………………………..,
model: ………..……………………., który spełnia wszystkie wymagania zawarte
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1a do SIWZ i ogłoszenia)

1

za cenę ……………………………………… zł brutto (w tym podatek VAT) – stanowi
kryterium oceny ofert.
Termin wykonania zamówienia wyniesie ………………… dni kalendarzowych od dnia

2.

zawarcia umowy – stanowi kryterium oceny ofert.
Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane

3.

z realizacją zamówienia wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oświadczam, że:

4.

1) Zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej
zastrzeżeń oraz posiadam konieczne informacje do przygotowania oferty.
2) Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny ze wszystkimi
wymaganiami określonymi w SIWZ.
3) Oferowana cena uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane
z realizacją zamówienia obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia.
5.

Oświadczam, iż Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego
informacji zawierających dane osobowe oraz, że poinformował pisemnie i uzyskał zgodę
każdej osoby, której dane osobowe są podane w ofercie oraz dokumentach składanych
wraz z niniejszą ofertą lub będą podane w oświadczeniach i dokumentach złożonych
przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.

Oświadczam, iż Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 Rozporządzenia 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), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu

7.

Oświadczam, że oferta nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) informacje/i
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
...................................................................................................

8.

Akceptuję wzór umowy i w razie wybrania mojej oferty, zobowiązuję się do podpisania
umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

9.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia zamierzam wykonać:
1) siłami własnymi*),
2) przy udziale podwykonawców*)
*)

niepotrzebne skreślić
L.p.

Nazwa Podwykonawcy

Część przedmiotu zamówienia

2

10. Informuję, że:
1)

wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego*)

2)

wybór

oferty będzie

podatkowego

prowadzić

do

w odniesieniu

……………………………….,

do

PKWiU

powstania

u

następujących

Zamawiającego
towarów

obowiązku
lub

usług

………………………………………….,

których

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania; wartość towaru lub
usług

powodująca

obowiązek

……………………………zł netto
*)

podatkowy

u zamawiającego

to

*)

niepotrzebne skreślić

11. Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji
przedsiębiorstw mikro, małych i średnich jestem (należy zaznaczyć znakiem X):
1) średnim przedsiębiorstwem
2) małym przedsiębiorstwem
3) mikroprzedsiębiorstwem
4) inne


średnie przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny
obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionów euro;



małe przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny
obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionów euro;



mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny
obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionów euro.

Załączniki:
1. …………….
2. …………….
…………………………………………..
czytelny podpis osoby /osób
upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy bądź
podpis i stempel imienny

3

