ZSCKR/3/B/2020
Załącznik Nr 1 SIWZ

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

.....................................
( miejscowość ,data )

( pieczątka Firmy )

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczące zamawiającego:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa
w Suwałkach ul. Ogrodowa 49, 16-400 Suwałki
Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa wykonawcy ............................................................................................................................................
Adres wykonawcy ............................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej:
.........................................................
Strona internetowa:
.........................................................
Numer telefonu:
.........................................................
Numer faksu:
.........................................................
Numer REGON/KRS/CEIDG:
.........................................................
Numer NIP/PESEL:
.........................................................
Zobowiązania wykonawcy:
Zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty na „ Przebudowa oświetlenia zewnętrznego na
terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach ”.
Numer sprawy: ZSCKR/3/B/2020, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie
z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i oświadczam, że:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Cena oferty:
cena netto...........................................................................................................zł
(słownie: ..............................................................................................................)
podatek VAT ….................................................................................................zł
cena brutto..........................................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)

Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:
Informuję, że:
wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego*.
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wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
w odniesieniu do następujących towarów lub usług:………...................................................................
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru
lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to:………………....... zł. netto*
2. Oświadczam, że:
- Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia …………………………………………………..
- Termin płatności:………........ dni
- Okres gwarancji (wyrażony w liczbie lat):......................
- Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... dni
- Sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do
przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Oświadczamy, że załączone do SIWZ ogólne warunki umowy, zostały przez nas
zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty
do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
6. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny
z warunkami, wymaganiami organizacyjnymi określonymi w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz załącznikach do niej.
7. Składając ofertę akceptujemy postanowienia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia dot. przetwarzania danych osobowych.
8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.
9. Poświadczam wniesienie wadium w wysokości:...............................................................................,
w formie: ...................................................................................................................................................................
Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium (dot. wadium w formie
pieniężnej):………………………………………………………………………………………………….…………..….
10. Oświadczamy, że posiadamy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż
wskazano w Rozdziale V pkt 2, ppkt 2 SIWZ.
11. Oświadczamy, że skierujemy do robót budowlanych pracowników, którzy są
zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów Kodeksu pracy i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
12. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy własnymi siłami / n/w prace
powierzymy
podwykonawcy – nazwa podmiotu (niepotrzebne skreślić),
………………………………………………….......................................................................................................................
13. Jeżeli nasza oferta zostanie wybrana zobowiązujemy się do wniesienia
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zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ….…………………………………………..
w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto, co stanowi równowartość kwoty
…………………………zł.
14. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy* mikroprzedsiębiorstwem/małym
przedsiębiorstwem/ średnim przedsiębiorstwem*.
ZAŁĄCZNIKI:
Załącznikami do oferty są dokumenty i oświadczenia wymienione w SIWZ tj.:
1. Oświadczenie – załącznik nr 2 SIWZ,
2. Zaparafowane ogólne warunki umowy – załącznik nr 3 SIWZ,
3. Kosztorys ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę,
4. Karty katalogowe oraz deklaracje zgodności CE dla proponowanych opraw oświetleniowych,

5. W przypadku, gdy Wykonawca w pkt.12 zaznaczył (n/w prace powierzymy
podwykonawcy), dokument potwierdzający zobowiązanie podmiotu.

.................................................................................
data i czytelny podpis wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić
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