Zamawiający – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.
Postępowanie o udzielenie zamówienia na „„Sukcesywne dostawy odzieży , obuwia roboczego i ochronnego,
rękawic roboczych i ochronnych” DZP1/zp/8/2018

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty
OFERTA
W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwaną dalej „ustawą”
na
„Sukcesywne dostawy odzieży , obuwia roboczego i ochronnego, rękawic roboczych i ochronnych”
DZP1/zp/8/2018 my, niżej podpisani:
……………………………………..…………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
…………………………..……………………………………………………………………………………
nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania ofert przez podmioty
występujące wspólnie podać należy nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających
wspólną ofertę
1.
2.

Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z SIWZ.
Oświadczamy, że zgodnie z załączonym Pełnomocnictwem do reprezentowania nas
w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia umowy, Pełnomocnikiem
ustanowiono:
…………………………………..……………………………………………………………………
wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub wykonawcy, którzy w powyższym
zakresie ustanowili pełnomocnictwo

3.
4.
5.

5.
6.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi
w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ i w
formularzu cenowym za kwotę brutto ogółem :……………………………………
Deklarujemy:
termin dostawy …………….….dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.
Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z
obowiązującymi przepisami.
Oświadczamy, że w cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu
zamówienia.
Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby zostały dopuszczone do stosowania w Polsce i
zapewniamy minimalny okres gwarancji na okres 12 miesięcy licząc od daty dostawy,
potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym potwierdzonym przez Strony.

7.
8.
9.

10.

Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w istotnych postanowieniach
umowy stanowiących załącznik nr 6 SIWZ.
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wnieśliśmy wadium w wysokości 6.000,00 zł w formie…………………………………………..
W przypadku zaistnienia jednej z przesłanek określonych w art. 46 ustawy, wadium wniesione
w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek o numerze: ......................................................…
prowadzony w banku ………….......................................................................................................
Oświadczamy, że przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia*:
a) nie będziemy korzystać z podwykonawców,
b) będziemy korzystać z następujących podwykonawców:

L.P.

11.

12.

13.

Nazwa
podwykonawcy

Adres
podwykonawcy

Zakres powierzony
podwykonawcy

Uwaga: gdy Wykonawca korzysta z podwykonawców w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu zobowiązany jest on wypełnić również cześć dotyczącą podwykonawców
w załączniku nr 3 i 4 do SIWZ.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy i zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach
określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że stosownie do postanowień 91 ust. 3a ustawy Pzp – wybór oferty będzie/nie
będzie* prowadził do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku
od towarów i usług1.
Oświadczam/my, że Wykonawca2:
a)
jest małym, średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zgodnym z Zaleceniem Komisji
Wspólnot Europejskich z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro,
małych i średnich (2003/361/WE) Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003
b)
nie jest małym, średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zgodnym z Zaleceniem Komisji
Wspólnot Europejskich z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro,
małych i średnich (2003/361/WE) Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
2
Zalecenie Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 6 maja 2003 r. Dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich
(2003/361/WE) Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003:
Definicja przedsiębiorstw mikro, małych i średnich przyjęta przez komisję:
1. Na kategorię przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 osób,
i których obroty roczne nie przekraczają 50 mln EUR, i/lub których roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.
2. W kategorii MŚP, małe przedsiębiorstwo jest zdefiniowane jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób, i którego obroty roczne
i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR.
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2

14.

15.

16.

17.
18.

19.

Oświadczamy, że jesteśmy świadomi konsekwencji, wynikających z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy
w przypadku złożenia nieprawdziwych informacji mających lub mogących mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania.
Oświadczamy, że jesteśmy świadomi konsekwencji, karnych wynikających z art. 297 Kodeksu
karnego (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), w przypadku przedłożenia podrobionego,
przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo nierzetelnego,
pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania
zamówienia publicznego.
Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i nazwisko ……………………….……….……………………………………………………..
Adres: ………...………………………….……………………………….…………………………..
Telefon: …………………….………….……….... Faks: ……………….…………………………..
Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………
Ofertę niniejszą składamy na ………….. kolejno ponumerowanych stronach.
Niniejsza oferta zawiera na stronach od …….... do ……….. informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą
być udostępniane.
Uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa:
…………………………………………………………………………………………….…...……
………………………………………………………………………………………….……...……
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...……
………………………….……………….………………………………………………………
Do oferty załączamy następujące oświadczenia i dokumenty:
a) ………………………………….………………………………..
b) ……………………………….…………………………………..
…………………..…………………, dnia …………..……………..

………….……………………….………………………………………
(podpisy i pieczątka uprawnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić
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