Załącznik nr 3

FORMULARZ OFERTOWY
Wykonawca*:
Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Zarejestrowany adres Wykonawcy:
............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Numer telefonu: ................................................................................................
Adres e-mail: ...................................................................................................
Adres do korespondencji: ..................................................................................................................
w
przypadku
oferty
składanej
przez
Wykonawców
wspólnie
ubiegających
się
o udzielenie zamówienia, należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców oraz wskazać Pełnomocnika

*

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Kompleksowe
utrzymanie czystości w pomieszczeniach Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu oraz
sprzątanie posesji wokół budynków - znak postępowania ZP/06/19/TKA/PN składam niniejszą
ofertę na Zadanie nr …….* i oferuję realizacje przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami
określonymi w SIWZ i załącznikami do niej na niżej wymienionych warunkach:
1) Zadanie 11:
CENA OFERTOWA BRUTTO: ……………………………………………………………. zł
kwota przeniesiona z Formularza cenowego (załącznik nr 3.1 do SIWZ)

słownie: ……………………………………………….………………..…………… złotych brutto
Zobowiązuję się do naprawienia szkody, o której mowa w § 10 ust. 3 wzoru umowy
w terminie ……dni
(najkrótszy termin naprawienia szkody wynosi 1 dzień, najdłuższy 5 dni)
2) Zadanie 21:
CENA OFERTOWA BRUTTO: ……………………………………………………..……..zł
kwota przeniesiona z Formularza cenowego (załącznik nr 3.2 do SIWZ)

słownie: …………………………………………….………………..……………… złotych brutto
Zobowiązuję się do naprawienia szkody, o której mowa w § 10 ust. 3 wzoru umowy w
terminie ……dni
(najkrótszy termin naprawienia szkody wynosi 1 dzień, najdłuższy 5 dni)
Wykonawca podaje numer Zadania na jakie składa ofertę i wypełnia pkt 1.1) lub/i pkt 1.2) w zależności od
tego na które Zadanie składa ofertę.
*

2. Oświadczam, że cena ofertowa określona w pkt 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do realizacji
zamówienia opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach do niej.
3. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminach określonych w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
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5. Oświadczam, że akceptuję zawarty w SIWZ wzór umowy dla wybranego Zadania i w przypadku
wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na ww. warunkach, w miejscu
i terminie określonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, że akceptuję termin płatności: 30 dni.
7. Oświadczam, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach ….. ,
które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.
(W przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy je
zabezpieczyć zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ a także uzasadnić i wykazać, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Uzasadnienie należy dołączyć do
oferty)
8. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia1:
1) zakres rzeczowy ……………………………………………………………………………….……
2) nazwa (firma) podwykonawcy ………………………………………………………………………
9. Wadium

wniesione

w

pieniądzu

należy

zwrócić

na

rachunek

bankowy

nr:

…………………………………………………………………………………………………………1
10. Oświadczam, że jestem: mikro/małym/średnim2 przedsiębiorstwem.
- Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
- Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
- Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50
milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
11. Oświadczam, że moje dokumenty KRS/CEDIG są dostępne za pomocą bezpłatnych,
ogólnodostępnych baz danych, adres strony www………………………………………………………
12. Oświadczamy, że występujemy w niniejszym postępowaniu jako: osoba fizyczna/osoba
prawna/jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej/konsorcjum.2
13. Oświadczam, że podpisuję niniejszą ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie
załączonego: pełnomocnictwa/odpisu z centralnej ewidencji i
informacji o działalności
gospodarczej/ odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.2
14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 3
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 4
15. Wraz z formularzem oferty składamy następujące dokumenty i oświadczenia:
...............................................................................
...............................................................................
................................................................................

…………………………………………………

..............................., data.............…

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

1 – Wykonawca wypełnia jeżeli go dotyczy
2 - Niewłaściwe skreślić
3- 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).
4- 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 (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)
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