Załącznik nr 1 do SIWZ
SA.270.2.3.2020
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Nazwa i adres wykonawcy)

_____________________________________________, dnia _____________ r.
OFERTA
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Trzebież
Zalesie 1
72-004 Tanowo

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Budowa leśnej
drogi dojazdowej o nawierzchni tłuczniowej w leśnictwie Mazańczyce o długości około
2,0 km”, nr SA.270.2.3.2020 składamy niniejszym ofertę:
1. Oferujemy wykonanie całości robót budowlanych objętych zamówieniem, za:
Cenę netto wynoszącą ...................................................zł
(słownie:.............................................................................................................................zł)
należny podatek VAT w wysokości ..................%, ..................................zł
(słownie:.............................................................................................................................zł)
Cena brutto wynosi ................................................zł
(słownie:.............................................................................................................................)
Wynagrodzenie zaoferowane w pkt 1 powyżej wynika z załączonej wyceny indywidualnej
Wykonawcy – kosztorysu.
2. Informujemy, że (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ Wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
□ Wybór

oferty

na

roboty

budowlane,

VAT…………………………………………………[zł]

Wartość

robót

bez

podatku

(słownie:……………………………………………..)

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.
3. 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 wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy
zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a przed zawarciem
umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzamy zlecić
następującym podwykonawcom:
Podwykonawca (firma lub nazwa, adres)

Zakres rzeczowy

Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych
w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których

mowa

w

art.

22

ust.

1b

PZP:

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
6. Następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:
_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.
Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do
naszej oferty.

7. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
_______________________________________________e-mail: _____________________________________________
8. Wykonawca zobowiązuje się do wydłużenia minimalnego okresu gwarancji jakości i
rękojmi za wady (36 miesięcy) o ……………. (ilość miesięcy)1).
9. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres …….. miesięcy
(minimalny okres – 36 miesięcy, maksymalny okres – 72 miesięcy).
10. Termin realizacji zamówienia: 180 dni od dnia podpisania umowy.
11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.3)
12.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

________________________________
(podpis)
______________________________
kryterium oceny ofert.
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).
3) 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).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).
1)
2)

