In. 271.24.2018 AM
PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie 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:
…………………………………………………………………………………………………………………

1.

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn: „Nadanie nowych funkcji przestrzeni
publicznej w gminie Radziłów” oferujemy wykonanie zamówienia za kwotę:
Cena netto

Część I
Część II
Część
III
Razem

Podatek VAT

Cena brutto

……………..zł
……………..zł

………………..zł
………………..zł

………………..zł
………………..zł

……………..zł
……………..zł

………………..zł
………………..zł

………………..zł
………………..zł

Okres
gwarancji

Kwota brutto słownie: ……………………………………………………………………………………………..
2.

Oświadczamy, że powyższa cena jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do
wykonania zamówienia, w tym koszty dojazdów oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji
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zamówienia, podatek VAT oraz wykonywanie okresowych kontroli technicznych w okresie trwania
gwarancji.
3.

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

4.

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

5.

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

6.

Oświadczamy, że udzielimy Zamawiającemu na przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres
wskazany w tabeli w pkt 1 (minimalny okres gwarancji 36 miesięcy) licząc od daty odbioru końcowego, na
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i wyrażamy zgodę na rozszerzenie rękojmi za wady na ten
sam okres.
W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi nie wypełnione miejsce w tabeli dotyczącej gwarancji,
Wykonawca oświadcza, że udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia, gwarancji jakości
na okres 36 miesięcy.

7.

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

8.

Zobowiązujemy się dotrzymać wskazanego terminu realizacji zamówienia, tj. do 30 kwietnia 2019 r.

9.

Akceptuję proponowany przez Zamawiającego projekt umowy, który zobowiązuję się podpisać w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.

10. W przypadku wybrania mojej oferty, przed podpisaniem umowy wniosę zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny oferty brutto.
11. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:
Lp.

Nazwa części zamówienia

Firma podwykonawcy

12. Oświadczam, że Firma w imieniu której składam ofertę posiada status (zaznaczyć właściwe):

[
[
[

Mikroprzedsiębiorcy
Małego przedsiębiorcy
Średniego przedsiębiorcy

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
niej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

13. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (w przypadku gdy wykonawca nie
przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
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stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści
oświadczenia należy przekreślić).*
* - niepotrzebne skreślić

Wykonawca informuje, że /*niepotrzebne skreślić/:
- wybór oferty nie będzie*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
- wybór oferty będzie*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do
następujących towarów/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):
Wartość towaru/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia)powodująca obowiązek podatkowy u
Zamawiającego to ………………………… zł netto**
** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do
wartości netto oferty, tj. w przypadku:
- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i
usług,
- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy
porównaniu cen ofertowych podatku VAT.
Uwaga! Brak jakiejkolwiek informacji odebrany będzie jak brak powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego.
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.
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) …………………………………………………………………………………………………..
2) …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………….
(miejscowość i data)

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