Załącznik nr 1 do SIWZ
………………………………
Pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ OFERTY
1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie o nazwie:
„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z rozruchem dla zadania
pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany”
2. Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa (firma) Wykonawcy(1)

Nr regon

Telefon

Adres Wykonawcy

Faks

E-mail

- dane podaję dobrowolnie w celu usprawnienia kontaktu z Gminą Lipiany w zakresie prowadzonego
postępowania.
3. Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie):
− Cena ofertowa netto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia
− ………………………………………………………………………………………………………. zł
słownie: ………………………………………………………………………………………
− Należny podatek VAT ….………………. zł
− Cena ofertowa brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia
− ……………………………………………………………………………………………………… zł
słownie: …………………………………………………………………………………………, w tym
3.1 Wartość dokumentacji projektowej brutto ………………………………….
3.2. Wartość robót budowlanych brutto ……………………………………………………
3.3 Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
następujących towarów/usług: ………………………………………………………………………….………………………… (2)
3.4. Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi…………………………………………………(3)
4. Okres udzielonej gwarancji jakości na przedmiot umowy (min. 36 miesięcy) - ………………(4)
5. Kara umowna za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu jego realizacji (§14 ust. 2 pkt
1 lit. a) wzoru umowy) ………… (min. 0,03%)(5)
6. Kara umowna za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze
(§14 ust. 2 pkt 1 lit. b) wzoru umowy) …………. (min. 0,01%) (5)
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7. Kara umowna za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie
rękojmi/gwarancji lub zwłokę w wymianie rzeczy na wolną od wad stwierdzonych w okresie
rękojmi/gwarancji (§14 ust. 2 pkt 1 lit. c) wzoru umowy) …………. (min. 0,01%) (5)
8.Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zobowiązujemy się zrealizować w nieprzekraczalnym
terminie do 03.10.2022r.
9. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy.
10. Rodzaj przedsiębiorstwa, jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję)

(6)

□Mikroprzedsiębiorstwo
□Małe przedsiębiorstwo
□Średnie przedsiębiorstwo
11. Niniejszym oświadczam, że:
1)zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ przed złożeniem niniejszej oferty i uznajemy się za
związanych zawartymi w niej zasadami postępowania;
2) gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do
SIWZ oraz jej modyfikacji;
3) niniejsza oferta w pełni spełnia wymagania zawarte w SIWZ;
4) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, licząc od dnia w którym upłynął termin składania ofert;
5) akceptuję/my bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ;
6) oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (7)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
12. Niżej podaną część zamówienia, wykonywać będzie w moim imieniu podwykonawca:

Lp.

Część/zakres zamówienia
robota budowlana

Nazwa (firma) podwykonawcy

1.
2.
13.Oferta została złożona na ……… zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).
…………………………………………, dnia ………………………
…………………………………………………………
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy
(1) W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę
wspólnie.
(2) Wypełnić o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towaru i usług w przeciwnym razie zostawić niewypełnione.
(3) Jak w przypisie 2.
(4) W przypadku nie wypełnienia przyjmuje się minimalny okres, tj. 36 miesięcy, a Wykonawca otrzyma 0 pkt. W przypadku
wskazania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, na potrzeby oceny ofert przyjmuje się iż Wykonawca oferuje
gwarancję 60 miesięczną.
(5) W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie żadnego poziomu kar umownych (dany rodzaj kary lub żadnego rodzaju
kary), oferta taka zostanie uznana jako oferta z minimalną wysokością danego rodzaju kary umownej i otrzyma ona w
ramach przedmiotowego kryterium zero (0) punktów.
(6) W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i katorgo roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

2

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro przedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem
i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR. lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 milionów EUR.
(7) rozporządzenie 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 rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
(*)

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
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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