Załącznik do siwz
...............................................
( pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
Ja (my), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
......................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
....................................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
REGON............................................................................ Nr NIP ..........................................................................
nr telefonu ........................................................................ nr faxu ...........................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

„Budowa przepustu na rz. Grabinka w Nadleśnictwie Kłodawa cz. III”
1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach
płatności określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za wynikającą z
dokumentów załączonych w postępowaniu cenę ryczałtową brutto:
......................................................................................................................zł brutto
w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki……...% tj. …………………zł netto
2. Informujemy, że wybór oferty nie będzie/będzie* prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług,
Rodzaj usługi których świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Wartość ww. usług bez kwoty podatku wynosi: …………………………………….. PLN.
Proszę zakreślić znakiem „x” odpowiednie pole
3.

Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4.

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 podpisania 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.
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5.

Oferujemy udzielenie rękojmi za wady oraz gwarancji jakości na okres liczony od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego o długości

24 miesięcy daty podpisania umowy
36 miesięcy od daty podpisania umowy
48 miesięcy daty podpisania umowy

(0 pkt.)
(10 pkt)
(40 pkt.)

Proszę zakreślić znakiem „x” odpowiednie pole
6.

Oświadczam, że powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych części
zamówienia:

Lp.
1.
2.
3.
4.

Firma (nazwa) podwykonawcy

Część (zakres) zamówienia

należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje
większą ilość , należy dodać kolejne pozycje w tabeli.
7.

Wszelką

korespondencję

w

sprawie

niniejszego

postępowania

należy

kierować

na

adres:

………………………………………………………………………………………………
e-mail:………………………………………………………………………………………...
8.

Wadium proszę zwrócić na konto: ……………………………………………………………………………

Ofertę składamy na ................................(ilość stron) kolejno ponumerowanych stronach.
Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

.............................., dn. ...............................

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika
wykonawców)
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