SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy w trybie zaprojektuj i wybuduj prac projektowych i robót budowlanych
polegających na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Łososina Dolna
Gmina Łososina Dolna
Nr sprawy: IFS.271.14.2020.WA
Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY
_______________________________________________________________________
ZAMAWIAJĄCY –
GMINA ŁOSOSINA DOLNA
33-314 Łososina Dolna 300
_______________________________________________________________________
Nazwa (Firma) Wykonawcy –
………………………………………………………………………………….,
Adres siedziby –
……………………………………………………………………………………,
Adres do korespondencji –
……………………………………………………………………………………,

Tel. - ......................................................; fax - ......................................................;

E-mail: ..............................................................;

NIP - .................................................; REGON - .................................................;
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy
w trybie zaprojektuj i wybuduj prac projektowych i robót budowlanych polegających na
budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Łososina
Dolna Gmina Łososina Dolna :
1) oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia
kwota netto ……………………….…………*,
należny podatek VAT, ………………………………………….
kwota brutto …....................................*,
(słownie: ................................................................ *),
2) oświadczamy, że zgodnie z zapisami SIWZ, pkt 3)4 SIWZ oferujemy usługi
gwarancyjne spełniające warunki i wymagania wynikające ze SIWZ, w szczególności
w odniesieniu do ich zakresu, formy realizacji oraz wymaganego okresu wynoszącego
60 miesięcy. Jednakże mając na uwadze zapisy punktu 14)2 SIWZ, w celu uzyskania
dodatkowych punktów w kryterium oceny ofert w tym zakresie oświadczam, że
oferowany okres gwarancji zamiast do 60 miesięcy będzie wynosić: ………….
miesięcy.*,
3) oświadczamy, że zgodnie z zapisami SIWZ, pkt 4)1. SIWZ zobowiązujemy się wykonać
całość przedmiotu zamówienia do dnia …………. ………….
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4) oświadczamy, że wybór oferty:
 nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług.*
 będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie
dotyczył ……………………………………… (Wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które
będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług) objętych

przedmiotem zamówienia.*
5) oświadczamy, że oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami
i warunkami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ i potwierdzamy przyjęcie
warunków umownych i warunków płatności zawartych w SIWZ i we wzorze umowy
stanowiącym załącznik do SIWZ,
6) wadium
zostało
wniesione
w
dniu
…..….…….
w
formie:
…………………………………… ………………………………………………..……. ,
7) prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto*: .............................
…………...………………... (dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium
przelewem)*,
8) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od daty jej otwarcia,
9) oświadczamy, że zobowiązujemy się do wniesienia tytułem zabezpieczenia należytego
wykonania umowy równowartość 10% wartości ceny ofertowej nie później niż w dacie
zawarcia umowy w formie: …………………………………………………………*,
(pieniądze, poręczenia itp., zgodnie z pkt 16) 2. SIWZ)*,
10) oświadczam, że nie jestem*/ jestem*: mikroprzedsiębiorstwem*, małym
przedsiębiorstwem*, średnim przedsiębiorstwem*
11) w przypadku przyznania zamówienia - zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
12) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie złożonej oferty oraz
w sprawach dotyczących ewentualnej realizacji umowy jest: ……….…………….., email: …………………., tel.: ………………….. (można wypełnić fakultatywnie),
13) oferta liczy ........................* kolejno ponumerowanych kart,
14) załącznikami do niniejszego formularza oferty są:
załącznik nr 1 – oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków w postępowaniu,
załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia,
załącznik nr 3 – wycena ofertowa,
załącznik nr 4 – wykaz podwykonawców (o ile dotyczy),
załącznik nr 5 – wykaz podmiotów trzecich, na zasoby których wykonawca powołuje się
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy),
________________________________________________________________________________________
Strona 2 z 3

SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy w trybie zaprojektuj i wybuduj prac projektowych i robót budowlanych
polegających na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Łososina Dolna
Gmina Łososina Dolna
Nr sprawy: IFS.271.14.2020.WA

inne – .................................................................*.
Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza oferty i wzorach jego
załączników Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić.

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2020 roku

..............................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawc
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