Załącznik nr 5 do SIWZ

WZÓR FORMULARZA OFERTY

pieczęć wykonawcy

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Trzebież
Zalesie 1
72-004 Tanowo

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zn.spr. S.270.19.2019,
na zadanie pn.:
„Rozbiórka budynku gospodarczego wraz z jego odbudową z przeznaczeniem
na cele magazynowe, na terenie działki nr ewid. 535/2, położonej w Zalesiu,
obręb Zalesie, gm. Police.”
składamy niniejszą ofertę i:
1) oferujemy wykonanie prac będących przedmiotem zamówieniem za:
cenę …………………………………………….zł. brutto
(słownie:………………………………………………………złotych)
w tym:
wartość netto:………………………………….zł
(słownie:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………złotych)
podatek od towarów i usług VAT …….% w kwocie………………………………………….zł
( słownie:……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………złotych)
2) Oświadczamy, że
zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami
postępowania,
3) Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do ……………. ………… r.
4) Udzielamy gwarancji na okres …….. m-cy licząc od daty odbioru prac.
5) Akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego zawarte we
wzorze umowy tj. przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury.
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6) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
7) Następujące
czynności
powierzymy
do
wykonania
podwykonawcom:……………………………………………………………………….
8) Wadium wnieśliśmy w wysokości ……………….w formie ………………………..
9) Wadium należy zwrócić na konto :
................................................................................................................................,
* dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium w pieniądzu
10) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które
zostały zawarte we wzorze umowy będącym załącznikiem do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru do
zawarcia umowy na określonych w niej warunkach oraz w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiającego.
11) „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu”.
12) Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na
poniższy
adres:………………………………………………………………………………………..
fax:……………………………………….
e-mail……………………………………...
telefon:……………………………………..
13) Ofertę składamy na ……………. kolejno ponumerowanych stronach.
14) załącznikami do niniejszej oferty są:











wykaz robót wraz z dokumentami potwierdzającymi ich terminowość i
prawidłowość,
oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z
postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy
kapitałowej
oświadczenie o dysponowaniu osobami
zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych
zasobów
wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o opłacaniu podatków
zaświadczenie z ZUS lub KRUS o opłacaniu składek
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji działalności
gospodarczej
polisa OC

dnia
podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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