Załącznik nr 1 – Wzór Formularz Ofertowy – Oferta Wykonawcy1
Formularz OFERTY
o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn.:
pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Poprawa
gospodarki

ściekowej

gminy

Bejsce

poprzez

budowę

przydomowych

oczyszczalni indywidualnych.
1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Bejsce
Bejsce 252, 28-512 Bejsce
numer telefonu: 41 35 11 010, numer faksu: 41 35 11 010 w. 22
2.

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta jest złożona przez:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY:
Osoba do kontaktów
Adres
korespondencyjny
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
Nr konta bankowego
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na w/w adres / faks / email.
3. Oświadczenia
Ja niżej podpisany oświadczam, że:
3.1. Zapoznałem się z zaproszeniem do składania ofert i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń oraz przyjmuję i akceptuję warunki w nim zawarte oraz zdobyłem
konieczne informacje do przygotowania oferty.
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W przypadku oferty wspólnej składają łącznie wszyscy Wykonawcy
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3.2. Gwarantuję/emy

wykonanie

niniejszego zamówienia

zgodnie z treścią

zaproszenia do składania ofert.
3.3. Zobowiązuję/emy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
3.4. Nie uczestniczę/ymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w
celu udzielenia niniejszego zamówienia.
3.5. Uważam/amy się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni
od momentu upływu terminu złożenia ofert.
3.6. Informuję/emy, że wybór mojej oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w związku, z czym wskazuję/emy
nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić
do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT (wg załącznika nr
11 do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. tj. Dz.U. z
2017 r., poz. 1221 z późn. zm.):

Lp.

1

Nr pozycji towaru/usługi
w załączniku nr 11 do
Ustawy z dnia
11.03.2004r.
o podatku od towarów i
usług t.j. DZ.U.
z 2017 r., poz. 1221 z
późn. zm.):
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Nazwa (rodzaj)
towaru/usługi, których
dostawa/świadczenie
będzie prowadzić do
powstania obowiązku
podatkowego
zamawiającego
3

Wartość
towaru/usługi
bez kwoty
podatku VAT
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Uwaga!
Niewypełnienie tabeli rozumiane będzie przez zamawiającego, jako informacja
o tym, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego.
4.

Oświadczam(y), że:
 Posiadam/y kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów.
 Posiadam/y wiedzę i doświadczenie, dysponuję/emy odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
 Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.
 Wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu

5. Oferta Wykonawcy
5.1. W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuję/emy warunki umowy na
wykonanie zamówienia.
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5.2. Zobowiązuję/emy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do
dnia 15 września 2020 r.
5.3. Cena oferty:
Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cena oferty brutto (z VAT):
……………..…………………….……………….... PLN
(słownie: …………………………………………………………………)
VAT w % ……….. kwota VAT: …………………………… PLN
Kwota zamówienia netto (bez podatku) ……………….. PLN

5.4. Obliczona cena ryczałtowa obejmuje wszystkie czynności oraz zakres podany
w zaproszeniu do składania ofert, jest ceną kompletną, jednoznaczną
i ostateczną.
5.5.

Oświadczam/y, że deklaruje/emy

minimum 2 (dwa) dni w tygodniu,

w których inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadzi kontrolę na terenie
budowy w zakresie zgodności realizacji robót budowlanych z projektem,
z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami prawa.
5.6. Oświadczam/y, że termin płatności faktury będzie wynosił ……. dni.
5.7. Oświadczam/y, że zobowiązuję/emy się do niezwłocznego przyjazdu na
budowę na wezwanie Zamawiającego w ciągu ……… godzin.
6. Nie powierzymy zamówienia podwykonawcom / powierzymy wykonanie części
zamówienia podwykonawcom w zakresie2 …………………………………………………
7. Składam/y niniejszą ofertę [we własnym imieniu,/jako Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia]3.
8. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty
są:
1) ……………………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………………………
............................, dn. …..……….r.

.........................................
Pieczątka i podpis osoby
uprawnionej do reprezentacji
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Niepotrzebne skreślić

3

Niepotrzebne skreślić
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