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PRZETARG NIEOGRANICZONY

Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Radziłów

Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz ofertowy
ZAMAWIAJĄCY
Nazwa: GMINA RADZIŁÓW
Adres: ul. PLAC 500-LECIA 14, 19-213 RADZIŁÓW
WYKONAWCA/ WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia należy wpisać wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

1.

Nazwa:
NIP:
REGON:
Miejscowość:
Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):
Województwo:
E-mail:

ADRES DO KORESPONDENCJI
Nazwa:
Województwo:
Miejscowość:
Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):
Tel.:

Kod pocztowy:

Kraj:

Tel.:
Faks.:

Kod pocztowy:

Kraj:

Faks.:

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę:
…………………………………………………………………………………………………………………
Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą?
TAK

[
[

NIE

(zaznacz właściwe)

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn: „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach
mieszkalnych na terenie Gminy Radziłów” oferujemy wykonanie zamówienia za:
1. Cenę (brutto): ………………………….zł, (słownie złotych: ………………………………………….)
w tym:
- cena brutto: ………………………zł zestawu I x 10 kpl = …………………………… zł,
- cena brutto: ………………………zł zestawu II x 6 kpl = …………………………… zł,
- cena brutto: ………………………zł zestawu III x 2 kpl = …………………………… zł,
Cena zawiera należny podatek VAT w wysokości 8%, tj. …………………………………zł.
2.

Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia.

3.

Zobowiązujemy się do usunięcia awarii (wad) w ciągu ………… godzin od chwili zgłoszenia.
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4.

Oświadczamy, że udzielimy Zamawiającemu na dostawę i montaż kolektorów słonecznych stanowiące
przedmiot zamówienia, gwarancji jakości na okres 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.

5.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu
zamówienia zamieszczonymi w SIWZ wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

6.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.

7.

Oświadczamy, że zawarte w warunkach umownych SIWZ zaproponowane przez Zamawiającego
warunki płatności wynoszące 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury zostały przez nas
zaakceptowane.

8.

Wadium został wniesione w formie……………………………………… Wadium należy zwrócić na nr
konta:………………………………………….. w banku: …………………………………………….

9.

Zobowiązujemy się dotrzymać wskazanego terminu realizacji zamówienia, tj. 31 maja 2018 r.

10. Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp informuję, że wybór oferty:

[
[

a) nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego,
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miały obowiązek rozliczyć,
b) będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego,
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miały obowiązek rozliczyć – w
następującym

zakresie:

……………………………………………………………………………………………..
UWAGA:
1. Należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) albo b). Patrz rozdz. XV pkt. 7 SIWZ.
2. Należy podać rodzaj każdego towaru / usługi oraz wartość bez podatku VAT. Cena oferty powinna być obliczana z uwzględnieniem z art.
91 ust 3a Ustawy. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług wykonawca nie dolicza podatku VAT do ceny ofertowej i w formularzu ofertowym w rubryce
podatek VAT - wskazuje zapis „obowiązek podatkowy po stronie zamawiającego”, 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,
składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku. Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przejmie całkowitą cenę brutto dla danej części
zamówienia, jaką poniesie na realizację przedmiotu zamówienia.

11. Akceptuję proponowany przez Zamawiającego projekt umowy, który zobowiązuję się podpisać w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.
12. W przypadku wybrania mojej oferty, przed podpisaniem umowy wniosę zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny oferty brutto.
13. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:
Lp.

Nazwa części zamówienia

Firma podwykonawcy

Oferta została złożona na …… stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr….. do nr ……
Informujemy, iż informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr …….. do nr ……. stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie
mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne.
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Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) …………………………………………………………………………………………………..
2) …………………………………………………………………………………………………..
3) …………………………………………………………………………………………………..
4) …………………………………………………………………………………………………..

……………………………………….
(miejscowość i data)

………………………………….
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika)
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