2/UZP/PM/2018

Zał. nr 4 SIWZ-formularz oferty

NIP…………………………………………
Pieczęć wykonawcy: ....................................................
(czytelna nazwa i adres wykonawcy)

REGON: …………………………………

OFERTA
1.Deklarujemy wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Integracyjny plac zabaw wraz z oświetleniem
zewnętrznym terenu w LPKiW Myślęcinek”, na warunkach określonych w ogłoszeniu zamówienia,
umowie:
1.1.

za cenę:
brutto: ...................................................................................................................................PLN
(słownie: .....................................................................................................................................).
netto: ……………………………………………………..……………………………………
ofertowego stanowiącego integralną część oferty.)

PLN,

(wg

kosztorysu

(słownie: .....................................................................................................................................),
podatek VAT: ………………….%, tj. ………………………………………….……… PLN,
(słownie: .....................................................................................................................................),
1.2. w terminie: 9 tygodni tj. 63 dni od daty podpisania umowy, przy czym przez realizacje umowy
rozumie się podpisanie ostatecznego protokołu powykonawczego,

udzielam na wykonane roboty gwarancji jakości wraz z rękojmią w ilości…………… miesięcy
zgodnie z zapisami wzoru umowy. Ocena oferty obejmuje sumę punktów kryteriów oceny ofert,
tj. oferowana cena brutto plus proponowany okres gwarancji przeliczony zgodnie z zapisami
SIWZ rozdział 22.
1.3. Zgodnie z art.91 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych, 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 informuje zamawiającego, że wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.
TAK/NIE *
Należy wykazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, wartość bez kwoty podatku, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania (o ile dotyczy*):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.4. Zamówienie zrealizujemy sami */ przy udziale podwykonawców w następującym zakresie *:
__________________________________________________________________________________
(powierzony zakres )
__________________________________________________________________________________
(powierzony zakres)
__________________________________________________________________________________
(powierzony zakres)
2. Do formularza oferty dołączamy następujące dokumenty, stanowiące jej integralną część:
___________________________________________________________________________________
* - niepotrzebne skreślić
Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy
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1) Kosztorys ofertowy stanowiący sumę kosztorysu na wykonanie placu zabaw oraz na wykonanie
oświetlenia (ceny obowiązują przy realizacji zadania)-zał. 5 do SIWZ
2) Oświadczenia 1,2: 1) oświadczenie, o spełnieniu warunków udział w postępowaniu, określonych przez

Zamawiającego na podstawie art. 22 ust. 1b UPZP- za. Nr 2, 2) oświadczenie, o braku podstaw do
wykluczenia określonych przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 1 UPZP- zał. nr 3,

3) * pełnomocnictwo/a - o ile dotyczy,
4) *Zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach polega wykonawca na zasadach
określonych w art. 22 uPzp – o ile dotyczy,
5) *inne/ - o ile dotyczy:………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Oferta zawiera/nie zawiera* dokumenty/ów* stanowiące/ych* tajemnicę przedsiębiorstwa
(na stronach:………………………………………………………*)
4. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest : ................................................................
Osiągalna/y pod nr tel................................... faxu ........................... w godz. od .............. do ...............

5.Wykonawca jest mikro/małe/średnie przedsiębiorstwo*.
6. Wykonawca oświadcza, iż zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia
publicznego pn.: „Integracyjny plac zabaw wraz z oświetleniem zewnętrznym terenu w LPKiW
Myślęcinek” – zgodnie z art. 7 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).

Data …………………..

.............................................................................
(podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy

___________________________________________________________________________________
* - niepotrzebne skreślić
Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy
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