Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTOWY
Gmina Sieradz
98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 5
tel. 43 827 55 50; fax 43 822 32 01
http://www.ugsieradz.finn.pl
Ofertę składa: Nazwa Wykonawcy: ...........................................................................................
Adres: ………............................................................................................................................
Województwo: ............................................................ Powiat: ..................................................
Tel./Fax. .............................................................. adres e-mail …………………………………
REGON: ........................................................... NIP:..................................................................
Osoba upoważniona do kontaktów: ...........................................................................................
Tel./Fax. .............................................................. adres e-mail …………………………………

Wykonawca jest małym , średnim , dużym

przedsiębiorcą (zaznaczyć właściwe)

Wszelką korespondencję należy kierować pod adres:
Nazwa Wykonawcy: ...................................................................................................................
Adres: ………............................................................................................................................
Województwo: ........................................................... Powiat:....................................................

1.

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym
na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ppkt 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843), którego
przedmiotem jest wykonanie programu oraz projektu przebudowy Stacji Uzdatniania
Wody w Dąbrowie Wielkiej, Gmina Sieradz, przedkładam(-y) niniejszą ofertę
oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu
ofertowym.

Oferuję/oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę:
netto: ……………………………………………............................................................................
słownie złotych: ..........................................................................................................................
brutto: ........................................................................................................................................
słownie złotych: ..........................................................................................................................
stawka podatku Vat ……………………………………………….

w tym:
l.p.

wyszczególnienie

1

etap I wykonanie programu
przebudowy stacji wodociągowej oraz
sieci wodociągowej wodociągu
Dąbrowa Wielka – Bogumiłów

2

etap II – wykonanie projektu budowlano
- wykonawczego wielobranżowego

cena netto

cena brutto

razem:

2.

Informujemy, że wybór naszej oferty będzie / nie będzie* prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.);

Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadzić na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty
wykaz zawierający nazwę (rodzaj) towaru, usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku.

3.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Zapytania ofertowego wraz
z załączonymi do niej dokumentami, uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia
niezbędne do przygotowania oferty.

4.

Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w zapytaniu ofertowym.

5.

Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie określonym w zapytaniu
ofertowym.

6.

Oświadczamy, że wzór umowy (załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego) został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

7.

Zamówienie zamierzamy wykonać sami* / następujące części niniejszego zamówienia
zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]*:
l.p.
1

Nazwa części zamówienia

2

* niepotrzebne skreślić

Nazwa (firma) podwykonawcy

8.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeżeli dotyczy):
Nazwisko, imię .............................................................................................................
Stanowisko ...................................................................................................................
Telefon ............................................................ e-mail: .................................................

9.

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.*

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).

10. Niniejsza oferta zawiera następujące oświadczenia i załączniki:
1)

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

2)

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

3)

……………………………………………………………………………………………..

......................................., dnia .....................
(miejscowość)

……………………………………………………………………
.............................................................................podpis Wykonawcy lub osoby (osób) upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy1

1 Pożądany

czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem

