Zał. nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Zakładu
Opiekuńczo- Leczniczego Caritas Diecezji Tarnowskiej w Grybowie.
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego przez Zamawiającego Caritas Diecezji
Tarnowskiej:
- w Biuletynie Zamówień Publicznych
- w miejscu publicznie dostępnym tj. na Tablicy ogłoszeń
- na stronie internetowej.
1.WYKONAWCA:
Pełna nazwa i adres Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu: ……………………………………….. Numer
faxu:……………………………………………………………………
Internet: http//:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………..
e-mail:…………………………………..@..............................................
NIP:……………………………………….. REGON:…………………………………., KRS:
……………………………….
Upełnomocniony
przedstawiciel………………………………………………………………………………………………
…………..
2. Oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia, za cenę:
a) brutto: ……………………………………………………… zł
(słownie
złotych……………………………………………………………………………………………………
…………………………..)
b) w tym podatek: VAT ………….. %
tj………………………………………………………………….. zł

- która stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.
3. Oświadczam, że zamówienie zrealizuję w terminie: …………………………………………………./
4. Oświadczam, iż wydłużam okres gwarancji i rękojmi o kolejny (e): ………………….. (rok/ lata),
zatem łączny okres gwarancji i rękojmi wyniesie ……………. lat. ( minimalny okres gwarancji
i rękojmi wynosi 5 lat)
5.

Oświadczam, że zatrudniam/będę zatrudniał na podstawie umowy o pracę …….. osoby/ osób

wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, zgodnie
z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn.
zm).
6.

Oświadczam, że wniosłem wymagane wadium w formie …………………………………………….

7.

W przypadku wybrania oferty, najpóźniej do dnia podpisania umowy, wniosę zabezpieczenie

należytego wykonania umowy ( w wymaganej w specyfikacji wysokości) w formie/ formach :
…………………………………………………………………………………..………………………….
8.

Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

9.

Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji.

10. Oświadczam, że zawarty w specyfikacji wzór umowy został zaakceptowany i zobowiązuje się
w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami realizacji zamówienia publicznego, dokumentacją
projektową oraz miejscem wykonania zamówienia. Zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń
i wykonać zakres prac według przekazanej dokumentacji i przedmiaru robót zgodnie z zasadami wiedzy
i sztuki budowlanej.
12.

Oświadczam, iż najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawię do akceptacji Zamawiającego

dokumenty tj. :
1) szczegółowy sposób wyliczenia ceny oferty (Zamawiający

zastrzega

sobie

prawo

wezwania oferenta w celu wyjaśnienia sposobu wyliczenia jego kalkulacji ceny);
2) dokumenty (decyzja/e) stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień;
3) polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy prowadzeniu
działalności gospodarczej w okresie obowiązywania Umowy;
4) zakres robót, wykaz rzeczowo- finansowy robót, które Wykonawca będzie wykonywał
osobiście lub przez Podwykonawców.
13. Oświadczam, że cała oferta składa się z ………….stron.
14. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:
a)…………………………………………….

b)…………………………………………….
c)…………………………………………….
d)……………………………………………
e)……………………………………………
f)…………………………………………….
g)…………………………………………….
h)…………………………………………….
15. Celem umożliwienia wymiany informacji udostępniam następujące dane:
a) nr tel: ………………………………………..
b) nr fax: ……………………………………….
c) e- mail: ……………………………………..
16. (jeśli dotyczy) Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od…… do…… informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być
udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art.
11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tekst jednolity Dz.
U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn zm.) w oparciu o następujące uzasadnienie ( Wykonawca
zobowiązany jest do uzasadnienia okoliczności zastrzeżenie części oferty jako tajemnicy
przedsiębiorstwa w sposób obiektywny i wyczerpujący w oparciu o przesłanki wskazane w art. 11 ust. 4
ustawy wskazanej powyżej):
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..
17. . Informujemy, że:
- wybór oferty będzie/nie będzie* prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.
Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego….............zł netto* (*
niepotrzebne skreślić)

………………………………, dnia …………………. 2017 r. ………………...……………………………………

( miejscowość data)

podpis, pieczątka osoby upoważnionej
do podpisania oferty.

