Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY
Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)1

Siedziba (adres)

Adres do korespondencji:
Adres

Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj

Telefon

e-mail

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu pn.: „Przebudowa części powierzchni w obiekcie
szpitala zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. gen. A. E. Fieldorfa 2”, o udzielenie którego
prowadzone jest postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (znak postępowania:
ZP/PN/2/2019), składam niniejszą ofertę i oświadczam, że:
1.

Zapoznałem się z treścią SIWZ oraz załącznikami do niej i nie wnoszę do nich, jak również
do sposobu przekazania informacji przez upoważnionych przedstawicieli Inwestora
Zastępczego żadnych zastrzeżeń (w pełni je akceptuję).

2.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę całkowitą w wysokości:
brutto …………………………… złotych
(słownie: ………………………………………………...…………………..………………………….)
w tym netto: …………….…… (słownie: …………………...……………………… złotych …/100),
plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów – zgodnie ze stanem prawnym na dzień
składania ofert podatek VAT wynosi ….. %, czyli …………..…… (słownie: ………………………
złotych …/100).

3.

Oferuję wykonywanie przedmiotu zamówienia w terminach wskazanych w SIWZ.

4.

Oświadczam, iż udzielę na okres …………. miesięcy gwarancji w zakresie: robót
budowlanych i robót instalacyjnych – licząc od dnia następnego po odbiorze końcowym
przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje również wady materiałowe oraz wady w robociźnie,

5.

Oświadczam, iż udzielę na okres 60 miesięcy rękojmi – począwszy od dnia odbioru
końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

6.

Akceptuję treść zawartego w SIWZ wzoru umowy i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej
oferty do zawarcia umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, a także
przedłożenia najpóźniej w dniu zawarcia umowy dokumentów określonych w Rozdziale 19
SIWZ.

7.

Uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
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8.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

9.

Oświadczam, że osoby, których dane udostępniam w toku postępowania o udzielenie
zamówienia lub udostępnię w związku z zawarciem i realizacją umowy w sprawie zamówienia
publicznego poinformowałem lub poinformuję o zasadach przetwarzania danych osobowych
przez Zamawiającego określonych w Rozdziale 22 SIWZ.

10. Przedmiot zamówienia wykonam siłami własnymi w całości / powierzę podwykonawcom
wykonanie następującego zakresu prac3,4:
Lp.

Nazwa (firma) podwykonawcy

Zakres powierzonych prac
(wskazanie / zwięzły opis zakresu zamówienia
powierzanej do wykonania podwykonawcom)

Data: …………………………….
Uprawniony przedstawiciel Wykonawcy

………………………………………..
(pieczątka i podpis)

Załącznikami do niniejszej oferty są:
……………………………………………………………………….………………………………..
……………………………………………………………………….………………………………..
……………………………………………………………………….………………………………..
……………………………………………………………………….………………………………..

1

w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy podać nazwy
i adresy wszystkich Wykonawców oraz wskazać Pełnomocnika.

2

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).

3

niepotrzebne skreślić.

4

sytuacja, w której Wykonawca będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów i złoży w stosunku do tego w szczególności pisemne zobowiązanie – oznacza obowiązkowy
udział innego podmiotu w realizacji części zamówienia.
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