Załącznik nr 1do SIWZ

Dotyczy postępowania nr:
( pieczęć adresowa Oferenta)

KDzAG.271.10.1.2019.GK

OFERTA
Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa budynku nr 1
(pałacowego) w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich polegająca na montażu
windy osobowej” oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami
zawartymi w SIWZ, na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy, za
kwotę:
…………………………………………………………zł brutto.
(słownie złotych brutto:
…………………………………………………………………………………………………
………………….......................................................................................................................
Cena zawiera podatek Vat 8%, w kwocie……………………………..zł.
Udzielamy ……….. lat gwarancji.
Oświadczam, że jestem/nie jestem małym/średnim przedsiębiorcą.
Wykonawca informuje, że (właściwe zakreślić):
- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego,
- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
w odniesieniu do następujących towarów/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):
--------------------------------------------. Wartość towaru/usług (w zależności od przedmiotu
zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego ………….zł netto.*.
*dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości
podatku VAT do wartości netto oferty tj. w przypadku:
a) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
b) mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy
o podatku od towarów i usług,
c) importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez
Zamawiającego przy porównywaniu cen oferowanych podatku VAT.

1. Oświadczamy, że:
1) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie do dnia 30.10.2019 r.
2) akceptujemy warunki płatności,
3) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i załączonej
dokumentacji i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
4) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia,
5) akceptujemy wzór umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez
Zamawiającego,
6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert,
7) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
a)………………………….
b) …………………………
c) …………………………
8) Nazwy i adresy podwykonawców:
a)…………………………………………………………………
b)…………………………………………………………………..
c)………………………………………………………………….
2. W przypadku
udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Oferta została złożona na ………………………….. stronach
4. Nr rachunku bankowego Wykonawcy (Oferenta)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Osobą (osobami) do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań
umowy jest:
imię i nazwisko …………………………………………………………………………...
tel. kontaktowy ……………………………………………………………………………
adres email ………………………………………………………………………………..
zakres odpowiedzialności: ………………………………………………………………...
6. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania
oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest:
imię i nazwisko …………………………………………………………………………………
stanowisko ………………………………………………………………………………………
tel. kontaktowy ……………………………………………………………………………….
adres email: …………………………………………………………………………………….
uwagi ……………………………………………………………………………………………

Załączniki do oferty:
Lp.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

nazwa załącznika
ilość stron
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

7. Nazwa i adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
NIP …………………………….. REGON ………………………..
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualna korespondencję:
………………………………………………………………………………………………….

.................................................... dnia ......................

…………………..................................................................................
czytelne podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy
*) niepotrzebne skreślić

