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Załącznik nr 1 do SIWZ

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Formularz

ofertowy

Dostawa materiałów elektrycznych do wybranych lokalizacji na terenie woj.mazowieckiego

Nazwa Wykonawcy:

Siedziba Wykonawcy:

Adres do korespondencji:
Telefon
Osoba upoważniona do kontaktu
i negocjacji, w tym podpisywania
formularza (-y) ofertowego (-ych)
po negocjacjach
Adres e-mail:
NIP / REGON

Do:

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Zamówień Terenowych

WSP ds.Zamówień Terenowych Lublin
adres do korespondencji
ul. Świętokrzyska 31/33
00-941 Warszawa
W związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na:
„Dostawa materiałów elektrycznych do wybranych lokalizacji woj.mazowieckiego”
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto ................................. zł., plus
.............................. zł VAT, co stanowi cenę brutto .................................... złotych
(słownie: .............................................…………………................................ złotych brutto).
2. Oświadczamy, że powyższa cena obejmuje wszelkie koszty, jakie powstaną w związku z
wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz wszystkie oferowane zniżki i opusty.
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3. Zamówienie zrealizujemy w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
4. Zobowiązujemy się do udzielania gwarancji na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
5. Wymagać będziemy zapłaty w terminie 21 dni od daty złożenia w siedzibie
Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto podane w fakturze.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc
od upływu terminu składania ofert lub do czasu złożenia oferty ostatecznej. W przypadku
wyboru naszej oferty, cena w niej podana będzie obowiązywała przez cały okres trwania
umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.
7. W przypadku wyboru naszej oferty, cena w niej podana będzie obowiązywała przez cały
okres trwania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.
8. Oświadczamy, że wykonamy pełen zakres usług własnymi siłami/przy udziale
Podwykonawców*
W przypadku zlecenia części usług podwykonawcom należy wypełnić tabelę poniżej.
Planuję (-emy) zlecić podwykonawcom wykonanie następujących usług:
Dane Podwykonawcy
(nazwa, adres, siedziba)

Lp.

Wartość netto
zleconych usług

Zakres zleconych usług

1.

2.

9. Zobowiązujemy się do:
-

powstrzymania się od czynów nieuczciwej konkurencji,

-

przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego, na zasadach określonych
w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2018 r., poz. 419, z późniejszymi zmianami).

10. Oświadczamy, że Wykonawcy znane są przepisy dotyczące odpowiedzialności cywilnej i
karnej za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, a także za dokonywanie czynów
nieuczciwej konkurencji.
11. Oświadczamy

(dot.

Wykonawców

oraz

Pełnomocnika,

o

ile

będzie

posiadał

pełnomocnictwo wystawione przez Wykonawców; w przypadku gdy Pełnomocnik nie
będzie posiadał pełnomocnictwa – należy sporządzić dodatkowe oświadczenie), że:
- nie wszczęto wobec Firmy, którą reprezentujemy postępowania upadłościowego i nie
jest ona postawiona w stan likwidacji,
- Wykonawca, którego reprezentujemy nie wyrządził Poczcie Polskiej S. A. szkody,
- Wykonawca, którego reprezentujemy nie pozostaje z Pocztą Polską S.A. w sporze
sądowym,
- Wykonawca, którego reprezentujemy nie znajduje się w sytuacji ekonomicznej
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uniemożliwiającej wykonanie zamówienia,
- Wykonawca, którego reprezentujemy nie zrealizował nienależycie umowy zawartej z
Pocztą Polską S.A., nie wyrządzając szkody Poczcie Polskiej S.A.
12. Oświadczamy, że Zamawiający umożliwił nam zebranie wszelkich informacji, istotnych
dla wykonania przedmiotu zamówienia.
13.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, zawartym w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty
do zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach w nim określonych / ustalonych w
trakcie negocjacji.

14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu2.
15. Ofertę wraz z dołączonymi do niej dokumentami lub oświadczeniami składamy na
............ stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ............... do nr ..............
* niepotrzebne skreślić
Załączniki:
1. .................................................................................................................. str. .................
2. ................................................................................................................... str. ................
3. ....................................................................................................................str. ...................
4. ................................................................................................................... str. ...................
5. ....................................................................................................................str. ...................
6. ....................................................................................................................str. ...................

.................................................dnia …….............. 2019 r.
(miejscowość)

............................................
(pieczątka, podpis lub czytelny
podpis osoby uprawnionej)

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).

3

