Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
Skarb Państwa PGL LP
Nadleśnictwo Barlinek
ul. Tunelowa 56a
74-320 Barlinek
tel. (95) 7466526
E- mail: barlinek@szczecin.lasy.gov.pl
Zn.spr. SA.270.2.12.2019.S

Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA POJAZDÓW ORAZ TOWARZYSZĄCEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ ”
Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa Firmy: ………………………………………………………………………
Adres Firmy: ……………………………………………………………………….
Nr. telefonu:…………………………………………………………………………
adres e-mail: ………………………………………………………………………..
NIP ………………………………, REGON, ……………………………………

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia za cenę:
Część na 2: Budowa miejsca postojowego dla pojazdów oraz towarzyszącej infrastruktury turystycznej
Żydowo:
netto............................................zł
(słownie...........................................................................................zł),
natomiast wraz należnym podatkiem VAT w wysokości.........% wynosi kwotę
brutto............................................zł
(słownie...........................................................................................zł).

1. Oświadczamy,

że

zapoznaliśmy

się

ze

specyfikacją

istotnych

warunków

zamówienia

i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania,
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na prace wymienione w pkt. 1 na okres _____ miesięcy licząc
od daty odbioru końcowego.
4. Oświadczamy, że prace objęte zamówieniem wykonamy w terminie do 15.12.2019 r.
5. Prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto*:
............................................................................................................................,
* dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium w formie pieniądza
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały zawarte w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że zgadzamy się na warunki płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia,
określone we wzorze umowy.
8. Oświadczamy, iż realizując zamówienie będziemy stosować przepisy rozporządzenia 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
2016.119.1, dalej – „RODO”).
9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
10. Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzamy zlecić następującym
podwykonawcom:
Lp. Nazwa (firma) podwykonawcy

Zakres prac powierzonych podwykonawcy

Nazwa (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 22a, ust.
1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b
PZP:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
12. załącznikami do niniejszej oferty są:
1
2
3
4
5

Następujące informacje zawarte w naszej ofercie nie mogą być ujawnione, gdyż stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………dnia……………………
…………………………………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu wykonawcy

