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Z AŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ- Formularz oferty
………………………………………………………………
(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.
1)*
I. DANE WYKONAWCY
_________________________________________________________________________________________________________________

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

___________________________
miejscowość

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

_____________________________________
strona internetowa
___________________________________

________________________
województwo

______________________@________________
e-mail
_______________________________

numer telefonu stacjonarnego

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) ...................................................................................................................................................................
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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
____

|___|___|___|_-_|___|___|___|_-_|___|___|_NIP

- ______

___________________________
_________________________
kod
miejscowość

____________________________________

___________________

ulica /nr domu/ nr lokalu

_________________________________________
strona internetowa

województwo

_________________________@_____________
e-mail

____________________________

___________________________

numer telefonu

numer faksu

1. Zgłaszam/y swój udział w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego OAiZP.271.1.10.2018, którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego –
gazu ziemnego wysokometanowego grupy E do budynków Gminy Baboszewo i jej jednostek
organizacyjnych.
2. Oferujemy kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego w okresie od 01.12.2018 r. do 31.12.2019 r.
za wynagrodzenie:
............................................... zł

NETTO

/słownie:............................................................................................................./

Podatek VAT(.....%)

........................................... zł
/słownie: ........................................................................................................../

CENA OFERY BRUTTO /zł/
.......................................... zł
/słownie: .........................................................................................................../

3. Wynagrodzenie określone w pkt 2 obliczono dla szacunkowej ilości 1733300 kWh wg następujących cen
jednostkowych.
Grupa taryfowa

1
W-3.6
W-4
W-5.1

Cena jednostkowa za paliwo
gazowe [ zł /za 1 kWh]
(netto z pięcioma miejscami po
przecinku. Cena nie zawiera
podatku akcyzowego.

2
0,...............

Opłata
abonamentowa
[zł/za m-c]
(netto z pięcioma
miejscami po
przecinku)

3
0, ........
0, ........
0, ..........

2

Opłata za usługę dystrybucji wg obowiązującej taryfy OSD
zatwierdzonej przez Prezesa URE
Opłata sieciowa
stała dla taryf W-3
i W-4
[zł/za m-c]
(netto z pięcioma
miejscami po
przecinku)

4
..., .......
..,........
x

Opłata sieciowa
stała dla taryfy
W-5
[zł/kWh/h (za 1
h) x moc
umowna]
(netto z pięcioma miejscami
po przecinku)
5
x
x
..., .......

Opłata sieciowa
zmienna
[zł/za 1 kWh]
(netto z pięcioma miejscami po
przecinku)
6
.., .........
.., ..........
..,..........
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4.Szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia określonego w pkt 2 zawiera załączony do oferty - „Formularz
kalkulacji ceny oferty” (sporządzony według załącznika Nr 8 do SIWZ).
5. Określona w ofercie cena jednostkowa netto za 1 kWh oraz opłata abonamentowa jest stała przez cały okres
realizacji umowy.
6. Opłaty za usługę dystrybucji mogą ulec zmianie przypadku zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki nowej taryfy Operatora Sytemu Dystrybucyjnego w zakresie cen i stawek stosowanych do rozliczeń
z odbiorcami za usługi dystrybucji paliw gazowych.
7. W cenie oferty są uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w szczególności:
paliwa gazowego, dystrybucji, koszty magazynowe i koszty opłat zastępczych za brak białych certyfikatów.
II. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA:
1. Oświadczamy, że posiadamy aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na
świadczenie usług dystrybucji gazu na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego.
2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz istotnymi postanowieniami, które
zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy i nie wnoszę/ nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz
przyjmujemy warunki w nim zawarte,
Przed złożeniem oferty zapoznaliśmy się ze wszystkimi informacjami dot. przetargu OAiZP.271.1.10.2018
zamieszczonymi na stronie internetowej. www.ugbaboszewo.bip.org.pl
3.Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym
dniem).
4.Wadium w wysokości 5 000 zł (słownie :pięć tysięcy złotych), zostało wniesione w dniu .................
w formie ........................................ Potwierdzenie wniesienia wadium zostało załączone do oferty.
Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu) na zasadach określonych w art.46 ustawy PZP, na
następujący rachunek: .............................................................
5. Oświadczamy, że akceptujemy wszystkie postanowienia określone w załączniku nr 9 do SIWZ, które w
przypadku wybrania naszej oferty zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
6.Zobowiązuję/zobowiązujemy
się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego,
7.Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy
jest ................................................... tel................................... fax: . .............. e-mail: .............
8.Firma jest małym/średnim przedsiębiorstwem – TAK*2; NIE*2
(zgodnie z definicją MŚP zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.)

9.Zobowiązujemy się do złożenia oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej (według
załącznika nr II. 4 do SIWZ) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
www.ugbaboszewo.bip.org.pl informacji o których mowa w art. 86 ust 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
10.Oświadczam/y, że:
*3 wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
 *3nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie dotyczących lub zachodzi
Wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO1)
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).

10.Oświadczamy, że wybór złożonej przez nas oferty  *3 będzie / nie będzie*3 prowadzić
u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego w zakresie obejmującym następujące dostawy i/lub
usługi*4 …………………………………………………………………………………………………………...
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III. PODWYKONAWCY
1. robotę objętą zamówieniem wykonam/y:
1) *3 siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców,
2) *3 przy udziale podwykonawców,
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. *3 polegam(y) /  *3 nie polegam(y) na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na podstawie art.22a uPzp.
…………………………………………………………………………………………*5
(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*3 /  NIE*3
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) zaznaczyć właściwe,
*4)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.
*5) wpisać jeśli dotyczy

Podpis i pieczęć imienna:
………………………………………………………………….
(Osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:
Gmina Baboszewo
ul. Warszawska 9a
09-130 Baboszewo
Wykonawca:
……………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:
……………………………..............
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu
ziemnego wysokometanowego grupy E do budynków Gminy Baboszewo i jej jednostek
organizacyjnych, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Rozdział 5 .
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW*:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Rozdział 5, polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..............................................................................

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………............................................................................
(Wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
* wypełnić jeżeli dotyczy

…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:
………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Zamawiający:
Gmina Baboszewo
09-130 Baboszewo
ul. Warszawska 9a

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu

nieograniczonego, którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu
ziemnego wysokometanowego grupy E do budynków Gminy Baboszewo i jej

jednostek

organizacyjnych, prowadzonego przez Gminę Baboszewo, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1
pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp .
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w
art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
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(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA*:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
*-wypełnić jeżeli dotyczy
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a
także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
*wypełnić jeżeli dotyczy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
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składa każdy z Wykonawców

Zamawiający –

GMINA BABOSZEWO, UL. WARSZAWSKA 9A 09-130 BABOSZEWO, POWIAT PŁOŃSKI, WOJ. MAZOWIECKIE TEL. 23 6611091, fax. 23 6611071,

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl ; zp@gminababoszewo.pl

Adres strony internetowej: www.bip.gminababoszewo.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego grupy E do budynków
Gminy Baboszewo i jej jednostek organizacyjnych”.
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): OAiZP.271.1.10.2018
A

Załącznik nr 4 do SIWZ

Zamawiający:
Gmina Baboszewo
ul. Warszawska 9A
09-130 Baboszewo
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
…………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEIDG)

OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI/ BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Po złożeniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu
ziemnego wysokometanowego grupy E do budynków Gminy Baboszewo i jej jednostek
organizacyjnych oraz zapoznaniu się z informacją, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, zamieszczoną na stronie internetowej przez Zamawiającego,

□* oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017, poz.229), do której należą Wykonawcy,
którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

□*

oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017, poz.229) do której należą następujący
Wykonawcy, którzy złożyli oferty/oferty częściowe w niniejszym postępowaniu:
....................................................................................................................................................................

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

Podpis(y) osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
* zaznaczyć X w odpowiednim kwadracie
Uwaga: załącznik składany w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego www.ugbaboszewo.bip.org.pl informacji o których mowa w art. 86 ust 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zgodnie z art.24 ust.11 uPzp. Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Pouczenie: Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 23 Zamawiający wyklucza Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli
odrębne oferty/oferty częściowe , chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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Zamawiający –

GMINA BABOSZEWO, UL. WARSZAWSKA 9A 09-130 BABOSZEWO, POWIAT PŁOŃSKI, WOJ. MAZOWIECKIE TEL. 23 6611091, fax. 23 6611071,

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl ; zp@gminababoszewo.pl

Adres strony internetowej: www.bip.gminababoszewo.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego grupy E do budynków
Gminy Baboszewo i jej jednostek organizacyjnych”.
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): OAiZP.271.1.10.2018
A

Załącznik Nr 5 do SIWZ
………………………………………………………….
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ DOSTAW
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu
ziemnego wysokometanowego grupy E do budynków Gminy Baboszewo i jej jednostek
organizacyjnych, prowadzonego przez Gminę Baboszewo przedkładamy wykaz dostaw paliwa
gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego typu E, wykonanych/wykonywanych nie wcześniej
niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie).
Nazwa
dostawy

Zamawiający
(Firma, adres
siedziby)

Okres sprzedaży
od
do

Wolumen kompleksowej
dostawy gazu ziemnego
wysokometanowego typu E
w GWh lub kWh w skali
roku.

Wartość w zł.

1.
__________
DD/MM/ RR

___________
DD/ MM/ RR

__________
DD /MM /RR

___________
DD /MM /RR

2.

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

………………………………………….

…………………………………………………..

(Miejscowość)

(data)
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Zamawiający –

GMINA BABOSZEWO, UL. WARSZAWSKA 9A 09-130 BABOSZEWO, POWIAT PŁOŃSKI, WOJ. MAZOWIECKIE TEL. 23 6611091, fax. 23 6611071,

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl ; zp@gminababoszewo.pl

Adres strony internetowej: www.bip.gminababoszewo.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego grupy E do budynków
Gminy Baboszewo i jej jednostek organizacyjnych”.
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): OAiZP.271.1.10.2018
A

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ
……………………………………
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

INFORMACJA WYKONAWCY
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym przez Gminę Baboszewo, którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa paliwa
gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego grupy E do budynków Gminy Baboszewo i jej jednostek organizacyjnych, informuję /informujemy, że wybór oferty

*1 nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
 *1 będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył *2
...............................................................................................................
objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty
podatku VAT) będzie wynosiła ..........................................złotych*3.
Obowiązująca stawka VAT na towary/usługi podlegające podarkowi
odwróconemu wynosi ........ %
Objaśnienia:
*1 – właściwe zaznaczyć
*2 -wpisać nazwę towaru/usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług.
*3Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi/usług podlegających mechanizmowi odwróconego
obciążenia VAT.
Podstawa prawna: Zgodnie z art. 91 ust. 3a PZP, jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

..................................................................
Podpis osoby uprawnionej / osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

............................... dnia ,........................ 2018 r.
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