Załącznik Nr 1 – Formularz oferty
Oferta
w przetargu nieograniczonym na:
Roboty budowlane w 6 lokalach mieszkalnych
Nr postępowania 23/WCPR/ZP-PN-10/2020
1. ZAMAWIAJĄCY:
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: (Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą - TAK/ NIE***
……………………………………………………………………………………………………………
Składam(y) niniejszą ofertę
we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia***
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
……………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu
……………………………………………………………………………………………………………
Nr faksu
……………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail
…………………………………………………………………………………………………………....
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia (remont w 6 lokalach mieszkalnych) za
wynagrodzeniem:
Cena netto ……………. zł
Podatek VAT ………… zł
Cena brutto: ....…………………zł (słownie: …………………..……..……………………........... zł.)
Podana cena brutto obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia.
Oświadczam, że udzielam gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres :…………. lat.
(min. 24 miesiące – podać w miesiącach)
(Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż dwa lata skutkować będzie odrzuceniem oferty jako
niezgodnej z SIWZ.)
Ponadto oświadczam(y), że:
1) Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia.
2) Podana cena brutto obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia,
w tym koszty wszelkich materiałów i urządzeń.
3) Oferuję/my realizację zamówienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zawarcia umowy,

4) Gwarantuję(my) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień
do SIWZ oraz jej modyfikacji, w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia.
5) Uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od terminu
składania ofert.
6) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć
umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
7) Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843):
- żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
albo
wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one
udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania***
……………………………………………………………………………………………………………
11) Wykonawca, którego wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty
podatku:……………….………………………………………………………………………………*
Oświadczamy, że następujące
przez podwykonawców **:
Lp.

Nazwa i adres
podwykonawcy

części

zamówienia

zamierzamy

powierzyć

do

realizacji

Opis części zamówienia, którą Wykonawca zamierza
powierzyć do realizacji przez podwykonawcę.

w razie potrzeby Wykonawca może dodać do powyższej tabeli kolejne wiersze
12) Oświadczam(y), że:
Wykonawca jako Administrator danych osobowych przetwarzanych w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane
w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskał.
W przypadku zmiany ww. osób po udzielenia mi(nam) zamówienia oświadczam, że wypełnię(my)
wobec nowych osób fizycznych obowiązki, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego
oświadczenia.
_________________________________
data, imię i nazwisko
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
pieczęć firmowa Wykonawcy
* o ile dotyczy, w przypadku niewypełnienia pozycji przyjmuje się, że: w zakresie pkt. 11 wybór
oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
** o ile dotyczy,
*** niepotrzebne skreślić

