Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na:
TIR/04/RB/PN/2021: Modernizacja budynku warsztatowo-socjalnego – budynek przy ul.
Janasa 13a w Rudzie Śląskiej
2. Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa (firma) Wykonawcy1

Adres Wykonawcy

Nr REGON/NIP

telefon/fax

e-mail

* Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub
zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.
W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.

3. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia za cenę (podana cyfrowo):
Brutto: ……………………………………………… zł
3.1.

Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie następujących
towarów/usług: …………………………………………………………………………………
3.2.
Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi: …………………………………………………………
3.3.
Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Wypełnić o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towaru i usług w przeciwnym razie zostawić niewypełnione.

4.

Deklaruję:
•

Czas wykonania zamówienia: ………………………… dni od dnia przekazania terenu budowy

4. Niniejszym oświadczam, że:
• zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
• zapoznałem się z projektowanymi postanowieniami załączonego do SWZ wzoru umowy i przyjmuję
go bez zastrzeżeń. Zobowiązuję się do wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na tych warunkach
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
• przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
• jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego w SWZ;
• 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 zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**.
(*) 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).

1

(**) 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).

5. Rodzaj




przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję) 3:
Mikroprzedsiębiorstwo
Małe przedsiębiorstwo
Średnie przedsiębiorstwo

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionów EURO.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i katorgo roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionów EURO.
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro przedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem
i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR. lub roczna suma bilansowa nie przekracza
43 milionów EURO.

6. Całość zamówienia określonego w niniejszym postępowaniu zamierzam wykonać samodzielnie*
* niepotrzebne skreślić
• siłami własnymi bez udziału podwykonawców
• z udziałem następujących podwykonawców:
Wartość lub procentowa część
podwykonawcom:
L.p.
1.

Część/zakres zamówienia

zamówienia,

jaka

zostanie

powierzona

podwykonawcy

lub

Nazwa (firma) podwykonawcy

2.
3.

2

