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.......................................................
(miejscowość i data)

OFERTA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego pn:

Roboty remontowe zewnętrzne: remont dachu budynku UP Słomniki,
ul. Niecała 5, 32-090 Słomniki
Oznaczenie Wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy (firma): ……………………………………………………………………………………………..
Adres siedziby głównej Wykonawcy: ……………………………………………………….………………………….
Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania, jeżeli Wykonawcą jest osoba/osoby fizyczna/e
……………………………………………..………………………………………………………………………………
Telefon: ……………………………..……….……………Faks: …………………………..….……………………….
E-mail: ……………………………………………………………………..………………………………….…………..
NIP ………………………….……………...................REGON …………………………………………….………….

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego proponujemy
wykonanie przedmiotowego zamówienia na następujących warunkach:
Wartość oferty netto: .................... zł
słownie złotych (netto): ......................................................................................................................................

Kwota podatku VAT: .................... zł
słownie złotych: .................................................................................................................................................

Wartość oferty brutto: .................... zł
słownie złotych (brutto): ....................................................................................................................................

Oświadczamy, że:
1) Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności,
2) Posiadamy wiedzę i doświadczenie,
3) Dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) Dysponujemy potencjałem ekonomiczno-finansowym zapewniającym wykonanie zamówienia,
5) Nie wszczęto wobec nas postępowania upadłościowego, nie jesteśmy postawieni w stan likwidacji,
6) Zapoznaliśmy się z wszystkimi warunkami przystąpienia do przetargu i wymaganiami określonymi
w dokumentacji przetargowej i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne
informacje do przygotowania oferty,
7) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ,
8) Akceptujemy warunki płatności – zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i projekcie umowy,

9) W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,
10) Zobowiązujemy się do udzielenia 36 miesięcznej gwarancji jakości oraz 36 miesięcznej rękojmi za
wady na wykonane przez siebie roboty, materiały i urządzenia, z których wykonany będzie
przedmiot umowy.
11) Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5%
wartości brutto złożonej ostatecznej oferty nie później niż w dacie zawarcia umowy w formie:1
.........................................................................
12) Oświadczamy, że
Podwykonawców.

przedmiot

zamówienia

zrealizujemy

siłami

własnymi

bez

udziału

13) Oświadczamy, że zobowiązujemy się do:
- powstrzymania się od czynów nieuczciwej konkurencji
- przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa Poczty Polskiej S.A. na zasadach określonych
w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U.
z 2003r., Nr 153, poz. 1503).
14) Oświadczamy iż znane nam są nam przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej i cywilnej za
naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, a także za dokonywanie czynów nieuczciwej konkurencji.

15) Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagane parametry.
16) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.3

17) Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do podpisania umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

..........................................................................................
(podpis osoby uprawnionej do występowania
w obrocie prawnym reprezentowania wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

1

Wpisać formę: pieniądze, gwarancję, zgodnie z pkt. 11 ppkt 3 SIWZ
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).
3
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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