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…………………….., dnia ………………..r.

……………………………………
Pieczęć firmowa

FORMULARZ „OFERTA"
Wykonawca:
Nazwa: ………………………………………………………...............................................
Siedziba: ……………………………………………………………………………………….
NIP: ……………………………………………………………………………………………..
REGON: ………………………………………………………………………………………..
Nr tel.: …………………………………………………………………………………………..
Adres e-mail: …………………………………………………………………………………..

1. Niniejszym po zapoznaniu się z treścią SIWZ (wraz z załącznikami), w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na „Renowację posadzki holu i klatki schodowej oraz filarów w
budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Pl. Konstytucji 5 wpisanym do rejestru zabytków”,
składam/y ofertę na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego na poniższych warunkach:
Całkowita cena ofertowa netto wynosi .............................................. złotych + podatek VAT ……..…. %
w kwocie ............................................................... złotych.
Całkowita cena ofertowa brutto wynosi ....................……………………………złotych (słownie złotych:
.................................................................................................................................................................).
Udzielimy ……………………. miesięcy gwarancji.
Zamówienie zrealizujemy w terminie …………. dni.
2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z SIWZ (wraz z załącznikami) i nie wnoszę/imy do niego
żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
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4. Oświadczam/y, że akceptuję/emy bez zastrzeżeń wzór umowy załączony do SIWZ, w
przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję/emy się zawrzeć umowę w
miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
5. Oświadczam/y, że jestem/śmy związani ofertą przez okres wskazany w SIWZ.
6. Termin płatności faktury 30 dni
7. Zarejestrowane nazwy i adresy Wykonawców występujących wspólnie (jeżeli dotyczy):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Zamierzam/y powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia (jeżeli dotyczy):
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy

Zakres rzeczowy

9. Oświadczam/y,
że
informacje
zamieszczone
na
następujących
stronach:………………………………………………………………………………………………………………………………………
nie mogą być udostępniane (jeżeli dotyczy).
W załączeniu Wykonawca zobowiązany jest wykazać i uzasadnić, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności określając w jaki sposób zostały
łącznie spełnione przesłanki, o których mowa w ww. ustawie.
10. Oświadczam/y, że jestem/śmy mikro/małym/średnim przedsiębiorstwem: TAK/NIE (niewłaściwe
skreślić)
(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 którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionów Euro.
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250
osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów Euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów Euro.)

11. Oświadczam/y, że podpisujemy niniejszą ofertę jako osoba/y do tego upoważniona/e.
12. Oświadczam/y, ze moje/nasze dokumenty KRS/CEIDG są dostępne za pomocą bezpłatnych,
ogólnodostępnych
baz
danych,
adres
strony:
www…………………………………………………………………………..
13. Oświadczam/y, ze wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub. art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.
14. Wraz z ofertą składam/y:
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a) Aktualne oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia
b) Pełnomocnictwa (jeśli dotyczy)
c) Kosztorys ofertowy
d) Wykaz robót.
e) Wykaz osób.

...........................................................
Miejscowość i data

....................................................................
(podpis i pieczęć osób uprawnionych
do podejmowania zobowiązań)

