IZP.271.9.2018
Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST:

„Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Leśnica na
odcinku od km 0+000 do km 0+930”.
1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Wodzierady
Wodzierady 24
98-105 Wodzierady
2. WYKONAWCA:
Niniejsza Oferta zostaje złożona przez:
Lp.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

1

2

3. My niżej podpisani oświadczamy, że:
1) składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
2) zapoznaliśmy się z treścią SIWZ oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi
przez

Zamawiającego

i

uznajemy

się

za

związanych

określonymi

w nich

postanowieniami i zasadami postępowania;
3) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę .................................. złotych
(słownie złotych: ...........................................................................................................)
w tym należny podatek VAT w wysokości ....................................................... złotych;
4) na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres ……… miesięcy1,
zgodnie z rozdziałem XIII ust. 4 SIWZ;
5) zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do 15.10.2018r.;
6) niniejsza oferta wiąże nas przez 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania
ofert;
7) akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ,
8) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązujemy się
zawrzeć w siedzibie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
9) składamy niniejszą ofertę we własnym imieniu/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia2;
1

Okres gwarancji będzie jednocześnie okresem rękojmi.

1

10) jesteśmy mikroprzedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą / średnim przedsiębiorcą3;
11) nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu
udzielenia niniejszego zamówienia;
12) Oświadczam/my, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO4 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu.*
13) zamierzamy/nie zamierzamy5 powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących
części zamówienia:
Lp.

Część zamówienia

Firma podwykonawcy
(o ile jest znana)

1.

2.

14) niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ....... do ....... informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
15) oferta została złożona na ....... kolejno ponumerowanych stronach. stronach gmina
Wodzierady.

......................................................

......................................................................

miejscowość, data

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy

2

Niepotrzebne skreślić
Niepotrzebne skreślić. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw
oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie
do celów statystycznych. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i
którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo:
przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są
mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których
roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów
EUR.
4
rozporządzenie 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).
5
Niepotrzebne skreślić
* 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 składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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2

