Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz OFERTA
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego KF.341.6/07/2019

ZAMAWIAJĄCY:
Brzeskie Centrum Kultury
ul. Mleczna 5
49-300 Brzeg

OFERTA
dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Instalacje wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz oddymiania
klatek schodowych”

1.

Dane Wykonawcy:

(w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną podać dane wszystkich wykonawców):
Nazwa: .................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
Siedziba: ...............................................................................................................................................................
Nr telefonu/fax: ....................................................................................................................................................
e-mail ....................................................................................................................................................................
Nr NIP: .................................................................................................................................................................
Nr REGON: . ........................................................................................................................................................
w zleżności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG .........................................................................................

2.
Osoba uprawniona do kontaktów:
Imię i nazwisko: .................................................................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................................................................
Nr telefonu: .........................................................................................................................................................
Nr faksu: ..............................................................................................................................................................
Adres e-mail: ......................................................................................................................................................

3.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ryczałtową:

cena ryczałtowa bez VAT (netto)
słownie
podatek VAT ….%
słownie
cena ryczałtowa z VAT (brutto)
słownie

4.

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi ………….… miesięcy

5.

Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do ………………………

6. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
7.

Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

8.

Informuję(emy), że wybór mojej (naszej) oferty:
-

nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*

-

będzie prowadzić do powstania u Zamawiajacego obowiązku podatkowego w odniesieniu
do następujących towarów/usług*

Wartość towaru/usługi powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego (Należy podać nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez
kwoty podatku):

1. …………………….
2. ….………………….
3. ….………………….
[ UWAGA: Powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego zostało opisane w art. 91 ust 3a ustawy Pzp i może
ono wynikać z następujących okoliczności:
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
importu usług lub towarów
odwróconego obciązenia podatkiem VAT (zgodnie zapisami o podatku VAT w tym m.in. art. 17 tej ustawy, do
której odsyła art. 91 ust 3a ustawy PZP)
Oświadczenie wykonawcy pozwoli ustalić Zamawiającemu, na kim spoczywa obowiązek rozliczenia podatku VAT]

9. Zamówienie zrealizuję(my) Sami / Przy udziale podwykonawców*
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
[należy wskazać część zamówienia (zakres), której wykonanie zamierza się powierzyć podwykonawcom oraz podać
firmy podwykonawców (o ile są znane na dzień składania ofert)].

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni powyższego punktu, Zamawiający uzna, iż
Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia bez udziału Podwykonawców.
10. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy
się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
11. Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy (załącznik nr 8 do SIWZ), a w przypadku wyboru
mojej (naszej) oferty zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę zgodnie z niniejszą ofertą w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
12. Oświadczam(y), że realizując zamówienie zgodnie z postanowieniami niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia zatrudnię(my) osoby na umowę o pracę, które będą
wykonywać pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (dz. U. z 2014 r. poz. 1502, późn. zm.).
13. Składam(y) ofertę równoważną (należy podać dokładnie czego dotyczy oferta równoważna tj. wpisać nazwę
materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych poprzez podanie np. pozycji danego przedmiaru, strony danego
projektu, którego dotyczy wraz z załączeniem odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie
równoważności):

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
14. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych żadne
z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym
uczestnikom postępowania*:
l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy)

Strony w ofercie

informacji

(wyrażone cyfrą)
od

do

1.
2.
15. Oświadczam(y), że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu1).

16. Informuję(my), że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim
przedsiębiorstwem*.

………………………………….., dnia ………….………
miejscowość

data

…………………………………………………………..
podpis(y) i pieczęć(cie) osoby(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

* Niepotrzebne skreślić

1) 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 skłąda (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

