Załącznik Nr 1 do SIWZ

…………………………………
/pieczęć firmowa Wykonawcy(ów)/

FORMULARZ OFERTOWY
Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Wielkopolskiego
ul. Kościuszki 95
61-716 Poznań
NAZWA WYKONAWCY: .........................................................................................................
ADRES WYKONAWCY: ..........................................................................................................
NR TELEFONU: ........................................................FAX........................................................
NIP: .......................................................... REGON: …………………………………………….
ADRES E-MAIL: ……………………………………………………………………………….
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać
i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

nazwy(firmy)

1. Odpowiadając na ogłoszenie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Modernizacja drogi dojazdowej do OEP Chalin”
oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i na warunkach określonych w projekcie umowy, za kwotę ryczałtową (wynagrodzenie całkowite):
Lp.

Przedmiot zamówienia publicznego

wartość netto
(bez VAT)

Wielkość
podatku
VAT (%)

wartość brutto
(z VAT)

Termin
wykonania

Termin
płatności

Modernizacja
drogi dojazdowej
do OEP Chalin

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte
oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy warunki zawarte we wzorze umowy, który stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ, a w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia
umowy zgodnie z tym wzorem, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
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4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z terminem realizacji przedmiotu zamówienia i
zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia zawarcia
umowy do ………………….
5. OŚWIADCZAMY, że na wykonane roboty budowlane, zastosowane materiały budowlane
udzielamy gwarancji na okres 36 miesięcy.
6. OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. tj. przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w następującym
zakresie*: ……………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
(zakres prac powierzonych poszczególnym podwykonawcom)

8. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ……. do …….
- stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane, z zastrzeżeniem pkt 6.9 ppkt 4)
i 5).
OŚWIADCZAMY, że Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne roz-porządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiega-nia się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
9. USTANOWIONYM PEŁNOMOCNIKIEM do reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie zamówienia i/lub* zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest:
Stanowisko: …………………………………………………………………..…………………
Imię i nazwisko: ……………………………………………….………………………………..
tel. …………………………………………. fax. ………………………………………….
uwagi: ……………………………………………………………………………………..…….
10. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy
adres: …………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko: …………………………………...…………………………………………..
tel. …………………………………………. fax. ………………………………………….
e-mail: …………………………………………………………………………………..…….
11. OFERTA (w tym załączniki) została sporządzona na ............. (należy wpisać właściwą liczbę) zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach.
12. Integralną częścią oferty są:
1) .....................................................................................................................................
2) .....................................................................................................................................
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3) .....................................................................................................................................
4) .....................................................................................................................................
5) .....................................................................................................................................
6) .....................................................................................................................................
7) .....................................................................................................................................
8) .....................................................................................................................................
9) .....................................................................................................................................
10) …………………………………………………………………………………………...
..........................................................
/miejscowość, data/

............................................................................................
/podpis i pieczęć osoby lub osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy(ów)/

* niepotrzebne skreślić

3

