In. 271.4.2021 AM
TRYB PODSTAWOWY
„Przebudowa drogi gminnej nr 162760B ulica Łomżyńska w msc. Radziłów”

Załącznik nr 1 do SWZ
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:

Kod pocztowy:

Kraj:

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):
Województwo:

Tel.:

E-mail:

Faks.:

Adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem:

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę:
…………………………………………………………………………………………………………………
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu dotyczącego postępowania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr
162760B ulica Łomżyńska w msc. Radziłów”, oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym SWZ i
na warunkach w niej określonych:
za cenę ofertową w wysokości brutto ....................................zł (słownie................................................zł…./100)
w tym:
a)

wartość zamówienia netto w wysokości ……………zł (słownie:…………….……………. zł …./100),

b) obowiązujący podatek VAT w wysokości…………% tj. ……………. zł (słownie ……………………………
zł …/ 100).
Na wykonany przedmiotu zamówienia udzielamy …………. miesięcznej gwarancji od dnia odbioru.
OBOWIĄZEK PODATKOWY (zaznaczyć właściwą opcję)
□ wybór oferty nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług.
□ wybór oferty prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług.
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania ww.
obowiązku oraz ich wartość bez kwoty podatku …………………………………………………................
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie:
………………………………………………….............................................
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Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, przyjmuje się, że oświadczył, że wybór oferty nie prowadzi do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

PODWYKONAWCY (zaznaczyć właściwą opcję)
□ Zamówienie, wykonamy siłami własnymi.
□ Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia (wskazać część
zamówienia):
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Imiona i nazwiska albo nazwy podwykonawców, jeżeli są już znani:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, Zamawiający uzna, że Wykonawca oświadczył, że nie zamierza powierzyć
podwykonawcy wykonania części zamówienia.

INFORMACJE DODATKOWE
W związku z obowiązkiem podania przez Zamawiającego w ogłoszeniu o wyniku postępowania informacji nt.
Wykonawców, którzy złożyli oferty, zaleca się zaznaczenie właściwej opcji.
□ Wykonawca należy do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców
□ Wykonawca nie należy do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
1. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia 13.05.2021 r.;
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne
informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia;
3. Oświadczamy, że zawarty w SWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w
przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy na określonych wyżej warunkach, miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego;
4. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w specyfikacji
warunków zamówienia (SWZ).
5. 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
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści
oświadczenia należy przekreślić).*
* - niepotrzebne skreślić

6. Informacje i dokumenty zawarte w pliku pod nazwą ……. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być udostępniane. Uzasadnienie
zastrzeżenia ww. dokumentów i informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało zawarte w pliku pod
nazwą …….
7. Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy
przedstawieniu informacji.
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
……………………………………………………………………………………………….……..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………

2

In. 271.4.2021 AM
TRYB PODSTAWOWY
„Przebudowa drogi gminnej nr 162760B ulica Łomżyńska w msc. Radziłów”
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Informacja dla Wykonawcy: Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub
osoby

uprawnione

elektronicznym,

do

podpisem

reprezentowania
zaufanym

lub

firmy
podpisem

kwalifikowanym
osobistym

i

podpisem
przekazany

Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji
Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.
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