Załącznik nr 4 do SIWZ
Zamawiający:
Skarb Państwa –
Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Myślibórz
ul. Dworcowa 2
74-300 Myślibórz

Wykonawca:
______________________________________
______________________________________
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG)

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

FORMULARZ OFERTY
Ja (my), niżej podpisany (ni) działając w imieniu i na rzecz :
………………………………………………………………………………………………….
........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa i adres siedziby wykonawcy)
REGON.................................................
nr telefonu: ...........................................

NIP...........................................................
nr Fax: ........................................................

KRS/CEiDG: ………………………………………………………………………………….
e-mail: …………………………………………………………………………………………..
w odpowiedzi na ogłoszenie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego

w

trybie

przetargu

nieograniczonego
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na

wykonanie

zadania

pn.:

„Modernizacja budynku administracyjnego Nadleśnictwa Myślibórz III postępowanie”
(znak sprawy: S.270.1.5.2019), niniejszym:
1) Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2) Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia za wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości:
I etap
Cena netto _________________zł
(słownie: ___________________________________________________________zł)
należny podatek VAT w wysokości ______%, ____________________zł
Cena brutto ________________zł
(słownie:___________________________________________________________ zł).
II etap
Cena netto _________________zł
(słownie: ___________________________________________________________zł)
należny podatek VAT w wysokości ______%, ____________________zł
Cena brutto ________________zł
(słownie:___________________________________________________________ zł).
Suma cen naszej oferty za etap I i II wynosi:
Cena netto _________________zł
(słownie: ___________________________________________________________zł)
należny podatek VAT w wysokości ______%, ____________________zł
Cena brutto ________________zł
(słownie:___________________________________________________________ zł).
3) Wynagrodzenie zaoferowane w pkt. 2 powyżej, wynika z załączonego kosztorysu
ofertowego uproszczonego.
4) Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie do dnia _________________________________.
(dzień-miesiąc-rok)
5) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.
6) Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru
końcowego przedmiotu umowy, tj. od dnia podpisania bezusterkowego protokołu
odbioru końcowego robót.
7) Prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto*:
___________________________________________________________________,
* dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium w formie pieniężnej.
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8) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w
tym także ze wzorem umowy i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do
przygotowania niniejszej oferty. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się
do zawarcia umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego, a przed zawarciem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
9) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10) Oświadczamy,

że

zamówienie

zrealizujemy

samodzielnie/przy

udziale

podwykonawców*.
Podwykonawcom zostanie powierzona realizacja następujących części zamówienia:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
*niepotrzebne skreślić

Realizację wskazanych części zamówienia zamierzam/y powierzyć następującym
podwykonawcom (należy podać firmy podwykonawców):
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
11) Następujące informacje zawarte w naszej ofercie nie mogą być ujawnione, gdyż stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Uzasadnienie zastrzeżenia w/w informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało
załączone do naszej oferty.
12) Informujemy, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług. Powstanie obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego dotyczy
następujących towarów i usług *
______________________________________________________________________________________________________
__________________________________
*

należy podać nazwę(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do

powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

a ich wartość bez kwoty podatku wynosi:
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________PLN.
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13) Oświadczamy, że jesteśmy małym/średnim* przedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn.: Dz.U. z 2019
r., 1292).
14) Oświadczamy, że zgadzamy się na warunki płatności za wykonanie przedmiotu
zamówienia, określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
15) Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w
ofercie.
16) Oświadczenie o obowiązku podatkowym u Zamawiającego, w trybie art. 91 ust. 3a –
ustawy Prawo zamówień publicznych (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□

Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania U ZAMAWIAJĄCEGO
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

□

Wybór mojej/naszej oferty, będzie
prowadził
do
powstania
U
ZAMAWIAJĄCEGO obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług (podatek będzie zobowiązany doliczyć do zaoferowanej ceny i
odprowadzić zamawiający zgodnie z mechanizmem odwrotnego obciążenia), a w
konsekwencji należne wynagrodzenie zostanie przez Zamawiającego wypłacone
w kwocie netto*.
Rodzaj towarów lub usługi, których świadczenie będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług:_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi:
_______________________________________________________________________________zł
*

należy zakreślić właściwy kwadrat

Powyższe dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości
podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
-

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy o
podatku od towarów i usług,
importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez
Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT
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17) Oświadczam, iż realizując zamówienie będziemy stosować przepisy rozporządzenia
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 2016 r. nr. 119 s. 1 – „RODO”).
18) 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 publicznego w niniejszym
postępowaniu.*
* niepotrzebne skreślić

19) Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
__________________________________________________________________
e-mail: __________________________________________________________
20) Ofertę składamy na ................................(ilość stron) kolejno ponumerowanych
stronach.
21) Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
pozostałe dokumenty, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
inne ________________________________________ .
_______________ (miejscowość), dnia _____________ r.
______________________________
(podpis Wykonawcy)
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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).
*

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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