ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy
………………………………………………………………
(Pieczęć firmowa Wykonawcy )

OFERTA
________________________ [data]

GMINA BABOSZEWO
[nazwa Zamawiającego]
Adres: 09-130 Baboszewo
ul. Warszawska 9 A
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
I. DANE WYKONAWCY*1
_________________________________________________________________________________________________________________

p eł na n az wa f ir m y (Wyk o na wc y/ p eł no mo c ni k a * 2 )
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
REGON
____ - ______
kod

___________________________
miejscowość

|___|___|___|_-_|___|___|___|_-_|___|___|_-_|___|___|
NIP
___________________________________
ulica nr lokalu

_____________________________________
strona internetowa
___________________________________

numer telefonu stacjonarnego

________________________
województwo

______________________@________________
e-mail
_______________________________

numer faksu

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:
_______________________________________

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: _______________________________________
komórkowego ______________________

nr tel.

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:
Faks: .................................... e-mail ..............................................................
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby)
...................................................................................................................................................................
Działalność gospodarczą prowadzimy na podstawie wpisu do KRS*2/CEIDG*2

_________________________________________________________________________________________________________________
p eł na n az wa f ir m y ( k o l e j n e g o Wyk o n a wc y ws p ó l n i e u b i e g a j ą c e g o s i ę o z a m ó w i e n i e )

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
_|___|___|
REGON
____

- ______

___________________________
_________________________
kod
miejscowość

_________________________________________
strona internetowa
____________________________

|___|___|___|_-_|___|___|___|_-_|___|___|_NIP
____________________________________
ulica /nr domu/ nr lokalu

___________________
województwo

_________________________@_____________
e-mail
___________________________

numer telefonu

numer faksu

Zgłaszam/y swój udział w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego OAiZP.271.1.5.2018 na roboty budowlane w zakresie budowy linii kablowej oświetlenia
ulicznego wraz z budową przyłącza kablowego w miejscowości Sokolniki Nowe
i
oferuję/oferujemy realizację zamówienia zgodnie z SIWZ, za wynagrodzenie ryczałtowe:

NETTO
Podatek VAT(.....%)*3
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO /zł/

...........................................
...........................................

............................................
Łączna cena ofertowa brutto stanowi całkowite wynagrodzenie
Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia.

II. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA:
1. na wykonany przedmiot zamówienia zobowiązujemy się udzielić gwarancji na okres ..... miesięcy
(minimum 36 – maks. 60) od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy,
2. przedmiot zamówienia zobowiązujemy się zrealizowane w terminie do 15 lipca 2018 r.
w cenie niniejszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,
3. zapoznałem się / zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem
umowy i nie wnoszę/ nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte,
4. uważam/uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert
(włącznie z tym dniem).
5. akceptuję/akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi w ciągu 14 dni od daty
dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), zostało wniesione
w dniu ................. w formie ........................................
Potwierdzenie wniesienia wadium zostało załączone do oferty.
7. prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu) na zasadach określonych w art.46 ustawy PZP,
na następujący rachunek: .............................................................
8. wyrażamy/nie wyrażamy*2 zgodę na zaliczenie wpłaconego w pieniądzu wadium na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. zobowiązuję/zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego,
10. osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest
................................................... tel................................... fax: . .............. e-mail: .............
11. firma jest małym/średnim przedsiębiorstwem – TAK*2; NIE*2
III. PODWYKONAWCY
1. robotę objętą zamówieniem wykonam/y:
1) siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców*2,
2) przy udziale podwykonawców*2,
Podwykonawcom zamierzam/y powierzyć *4:
.................................................................................................................................................................
/W przypadku zaznaczenia pkt 2 wyszczególnić rodzaj czynności oraz nazwę i adres firmy podwykonawcy/

IV. POLEGANIE NA POTENCJALE INNYCH PODMIOTÓW:
1. polegam(y)*2/nie polegam(y)*2 na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów na podstawie art.22a uPzp.
…………………………………………………………………………………………
(Nazwa i adres podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca – wypełnić jeżeli dotyczy)

V. OBOWIĄZEK PODATKOWY:
1.Informacja, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:
TAK/NIE (właściwe zakreślić).
W przypadku zakreślenia „TAK” Wykonawca wskazuje nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego oraz wskazanie ich wartość bez kwoty podatku – według załącznika Nr
7 do SIWZ

VI. SPIS TREŚCI:
1.Ofertę niniejszą wraz z załącznikami składam/y na …………. kolejno ponumerowanych stronach.
2.Do niniejszej oferty załączam:
1)......................................................................................................................
2) ....................................................................................................................
3) ...................................................................................................................
3. Wskazuję/wskazujemy, że następujące dokumenty, o których mowa §10 rozporządzenia Ministra Rozwoju
z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający [...], są dostępne pod
poniższymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych:
.......................................................................................................................................................... ..........................
....................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
*1) należy wpisać dane każdego wykonawcy, który ubiega się o udzielenie zamówienia (w miarę potrzeby rozszerzyć formularz o kolejną
tabelkę)
*2) niepotrzebne skreślić
*3)w przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku rozliczenia podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów
i usług, Wykonawca w odniesieniu do tych robót budowlanych nie wskazuje kwoty podatku VAT.
Wykonawca wyszczególnia roboty objęte „odwróconym opodatkowaniem” w załączniku Nr 7 do SIWZ podając ich nazwę i wartość netto.
*4) wpisać jeśli dotyczy

Podpis i pieczęć imienna:
………………………………………………………………….
(Osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy)

