Znak sprawy: P.I.T.P.Z.LU.2600.032.2019

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ

OFERTOWY

Nazwa
Wykonawcy:
Adres
Wykonawcy:
telefon, faks:
e- mail:
REGON; NIP:
Do:
POCZTA POLSKA S.A.
PION INFRASTRUKTURY
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ TERENOWYCH
UL. WACŁAWA MORITZA 2
20-900 LUBLIN
OFERTA
W związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na:
Świadczenie usług w zakresie serwisu technicznego gaśnic i hydrantów oraz urządzeń
przeciwpożarowych zainstalowanych w obiektach Poczty Polskiej S.A. na terenie
województwa świętokrzyskiego (2 części)
Część nr…………… *
* wpisać nr części

Dotyczy części I
1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę: netto …………………. zł,
podatek VAT …………………. zł, wartość brutto ………….. zł (słownie: …………………….),
w tym:
a) za świadczenie usług określonych w pkt 6 i 7 Opisu przedmiotu zamówienia,
stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, wynosi: netto ......................zł** plus należny
podatek VAT 23% w kwocie ………zł co daje łączną wartość brutto (słownie:
....................................... ....../100);
b) w przypadku powstania konieczności naprawy urządzeń przeciwpożarowych w trakcie
trwania umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za usługi wskazane w pkt 8 Opisu
przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, dodatkowe
wynagrodzenie uwzględniające udokumentowaną przez Wykonawcę wartość rynkową
roboczogodzin, dojazdu oraz materiałów, przy czym łączne wynagrodzenie z tego tytułu w
okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć kwoty 1 500,00 zł netto, co po
zwiększeniu o należny podatek VAT (aktualnie 23 %) daje kwotę brutto 1 845,00 zł
(słownie: jeden tysiąc osiemset czterdzieści pięć zł 00/100).
** - wartość przeniesiona z formularza cenowego odpowiednio do części

Dotyczy części II
1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę: netto …………………. zł,
podatek VAT …………………. zł, wartość brutto ………….. zł (słownie: …………………….),
w tym:
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a) za świadczenie usług określonych w pkt 6 i 7 Opisu przedmiotu zamówienia,
stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, wynosi: netto ......................zł** plus należny
podatek VAT 23% w kwocie ………zł co daje łączną wartość brutto (słownie:
....................................... ....../100);
b) w przypadku powstania konieczności naprawy urządzeń przeciwpożarowych w trakcie
trwania umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za usługi wskazane w pkt 8 Opisu
przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, dodatkowe
wynagrodzenie uwzględniające udokumentowaną przez Wykonawcę wartość rynkową
roboczogodzin, dojazdu oraz materiałów, przy czym łączne wynagrodzenie z tego tytułu w
okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć kwoty 3 000,00 zł netto, co po
zwiększeniu o należny podatek VAT (aktualnie 23 %) daje kwotę brutto 3 690,00 zł
(słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt zł 00/100).
** - wartość przeniesiona z formularza cenowego odpowiednio do części

2. Osobą upoważnioną do kontaktu i negocjacji w tym do podpisywania formularza wraz z
załącznikiem po negocjacjach jest ………………………….……..……..…………..…
Adres elektroniczny, z którego będą prowadzone negocjacje wskazano powyżej.
3. Oświadczamy, że cena obejmuje wszystkie koszty, jakie powstaną w związku z wykonaniem
przedmiotu zamówienia tj. (koszty dojazdu do jednostki Zamawiającego, ubezpieczenia), oraz
wszystkie oferowane zniżki i opusty.
4.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w przewidywanym terminie 36 miesięcy od
daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1
umowy przed tym terminem.

5.

Wymagać będziemy zapłaty w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto bankowe podane w fakturze.

6.

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).

7.

Oświadczamy, że Zamawiający umożliwił nam zebranie wszelkich istotnych dla wykonania
przedmiotu zamówienia informacji.

8.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni, licząc od
upływu terminu składania ofert. W przypadku wyboru naszej oferty cena w niej podana będzie
obowiązywała przez cały okres trwania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

9.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz
ze wszystkimi załącznikami, nie wnosimy do nich zastrzeżeń i je akceptujemy, a w przypadku
wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z powyższymi
dokumentami, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

10. Oświadczam w imieniu Wykonawcy, że:
- nie wszczęto postępowania upadłościowego w stosunku do Wykonawcy, Wykonawca nie
jest postawiony w stan likwidacji,
- Wykonawca nie pozostaje z Pocztą Polską w sporze,
- Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia,
- Wykonawca, jest w stanie prawidłowo zrealizować zamówienie, w szczególności: posiada
wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
- Wykonawca nie zrealizował nienależycie umowy zawartej z Pocztą Polską nie wyrządzając
PP szkody.
11. Oświadczam, że Wykonawcy znane są przepisy dotyczące odpowiedzialności cywilnej i
karnej za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, a także za dokonywanie czynów nieuczciwej
konkurencji.
12. Oświadczam, że podwykonawcom nie zamierzamy / zamierzamy*** zlecić realizację części
zamówienia obejmującą:
Zakres zamówienia powierzonego
podwykonawcy

Wartość kwotowa netto lub procentowa zakresu
zamówienia powierzonego podwykonawcy
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***niepotrzebne skreślić

Nazwa i adres podwykonawcy: ………………….…………………………………………
…………………………………………………………………..…………………….…………………
13. 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.
14. Ofertę wraz z załącznikami złożono na ......................... stronach podpisanych i kolejno
ponumerowanych od nr ............... do nr ............... .
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty (ułożone w n/w kolejności):
1. ............................................................................................................................... str. .....................
2. ............................................................................................................................... str. .....................
3. ............................................................................................................................... str. .....................
4. ............................................................................................................................... str. .....................
5. ............................................................................................................................... str. .....................

..............................., dnia …….............. 2019 r.
miejscowość
........................................................................
(osoba/ y uprawniona/e do reprezentacji/ pełnomocnik)

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).
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