Załącznik nr 2 do SIWZ
............................, dnia ..................
(miejscowość)
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
Dane Wykonawcy: .....................................................................................
Adres (siedziba) Wykonawcy: ............................................................................................. .
Tel. .............................. Fax ............................. e-mail ……………………………………
NIP: .............................. REGON: ...................... .

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

modernizację stacji sprężarek powietrza medycznego w Szpitalu Specjalistycznym
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.Zp.271.92.18

1. Oferuję/oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:
netto (bez Vat)……………………….…………………..zł
słownie złotych…………………………………………
stawka podatku VAT……….%.....................................zł
słownie złotych…………………………………………….
brutto (z Vat)……………………………………………zł
słownie złotych………………………………………….
2. Długość okresu gwarancji:
Oferuję/oferujemy długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone
i zamontowane wyposażenie wynoszącą:
□ 36 miesięcy
□ 48 miesięcy
□ 60 miesięcy
□ 72 miesięcy
(zaznaczyć właściwe)
3. Termin wykonania zamówienia:
Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie:
□ 15 października 2018 r.
□ 8 października 2018 r.
□ 30 września 2018 r.
(zaznaczyć właściwe)
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4. Oświadczamy, że:
 powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru
niniejszej oferty,
 zapoznaliśmy

się z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wraz z załączonymi do niej dokumentami, uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia
niezbędne do przygotowania oferty,

 wzór Umowy załączony do SIWZ akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku

wyboru naszej oferty
przez Zamawiającego,

do

jej

podpisania

w

miejscu

i

terminie

wyznaczonym

 termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosił będzie 60 dni od dnia

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo i zgodnie z umową wystawionej faktury, na rachunek
bankowy Wykonawcy, prowadzony przez …………………. o numerze ………………………………..,
 uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert,
 zobowiązujemy się do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego

wykonania umowy zgodnie z warunkami ustalonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia,
 wadium w kwocie 4.700,00 PLN (słownie: cztery tysiące siedemset złotych 00/100) zostało

wniesione w formie……………………….
 zamówienie zrealizujemy sami/zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części

zamówienia(niepotrzebne
skreślić)
…………………..……………………………
………………………………. (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców),

podwykonawcom

 jestem małym/średnim/dużym przedsiębiorcą (niepotrzebne skreślić)

małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,
średnie przedsiębiorstwo-przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i których roczny
obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów
EUR,
*

wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
U. z 2011, poz. 1054, z późn. zm.).
Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadzić na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty
wykaz zawierający nazwę ( rodzaj) towaru, usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku.
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 wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie

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 119 z 04.05.2016, str. 1) ) wobec osób fizycznych, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
Uwaga: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż
bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego,
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(treść oświadczenia należy usunąć np. poprzez jego wykreślenie).

…………….……. (miejscowość),dnia …….……. r.
……………………………………………………………….
(podpis Wykonawcy lub osoby (osób) upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy)
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