Znak sprawy: P.I.T.P.Z.Lub.2600.70.2018

Zał.1 do SIWZ/Zał. 11 do umowy

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

Formularz oferty
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych-doręczanie i odbiór paczek pocztowych i
przesyłek kurierskich ( 12 części )

Nazwa Wykonawcy

……………………………………………............…………….

Adres firmy

……………………………………………............…………….

Adres korespondencyjny

……………………………………………............…………….

NIP

……………………………………………............…………….

REGON

……………………………………………............…………….

Nr tel. (kontaktowego)

……………………………………………............…………….

e-mail

……………………………………………............…………….

hasło dostępu do pliku JEDZ……………………………………………………………………..
przedstawiamy następującą ofertę:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (SIWZ).

w zakresie części nr ……………………
Cena oferty brutto (z podatkiem VAT):
Słownie złotych:..............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
.
2. Cena oferty wyliczona została w następujący sposób:

1

Usługa

Maksymalna liczba
usług w okresie
trwania umowy*

1

szt./punkt
2

Cena
jednostkowa
netto za 1 jm
w zł
szt./punkt
3

Cena netto (zł)

4

Cena brutto w (zł)
Podatek VAT (zł)

5

6

B

*-maksymalną liczbę usług w okresie trwania umowy należy przenieść z zał. 3 do umowy, kolumna 12;

3. Sposób wyliczenia ceny netto w kolumnie 4:
kolumna 2 razy kolumna 3
4. Sposób wyliczenia podatku VAT w kolumnie 5 - cena netto wskazana w kolumnie 4 razy
stawka procentowa podatku VAT według stawki obowiązującej dla danej usługi
5. Sposób wyliczenia ceny brutto w kolumnie 6 – suma cen z kolumny 4 i 5.
6.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

OŚWIADCZENIA:
zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz ze wzorze umowy;
w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 90 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym
dniem);
akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi na zasadach opisanych we wzorze umowy w
terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;
wadium zostało wniesione zgodnie z rozdziałem VIII. SIWZ,
prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na
następujący rachunek: …...................................………………......................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………..
8) zobowiązujemy się do:
- powstrzymania się od czynów nieuczciwej konkurencji,
- wzajemnego przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa drugiej strony, na zasadach określonych w ustawie z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz.1503 z późniejszymi zmianami);
9) oświadczamy, że Zamawiający umożliwił nam zebranie wszelkich istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia
informacji.
1
10) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
2
zamówienia w niniejszym postępowaniu .

7.
1)
2)
3)

ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:
zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 2 % ceny ofertowej brutto;
osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest
...............................................................................................................................................................................
tel./fax: .............................…………..; e-mail: ………...……........………….……………………………………………

1

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).
2
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).

2

…………………………………………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………........................................................................................................................................

8. PODWYKONAWCY:
Podwykonawcom zamierzam / nie zamierzam** powierzyć poniższe części zamówienia (Należy podać również firmy
proponowanych podwykonawców)
1)….............................................................................................................................................................................
2).................................................................................................................................................................................
3).................................................................................................................................................................................
4).................................................................................................................................................................................
5)..................................................................................................................................................................................

9. SPIS TREŚCI:
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) .........................................................................................................................................................
2) .........................................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................................
4) .........................................................................................................................................................
5) .........................................................................................................................................................
6) .........................................................................................................................................................
7) .........................................................................................................................................................
8)
Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

………………………………………………………………
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

**-niepotrzebne skreślić

3

