Nr Sprawy: …………………………….
Załącznik nr 1 do SIWZ
Wykonawca:
……………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
e-mail:…………………………………………….…

.................................. dnia .......................

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych – ( tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w
trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tejże ustawy na wykonanie zadania: remont dachu
budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w obszarze rewitalizacji, przy ul. Grunwaldzkiej 19 w
ramach projektu: „Malbork na „+” – rewitalizacja Historycznego śródmieścia miasta Malborka” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie
Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza
Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego,

Ja/My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
...........................................................................…………………………………………………………………………….
……………………………………........…….......……...............……………………………………......................................
............................................................................................................................. .........................
(Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie 1)

Numer telefonu ………………………………. e-mail: ……….…………..….. numer faksu: . ………….………
składam/y niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia w zakresie zgodnym z określonym w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
1) Oferuję/emy wykonanie zamówienia za:
cenę brutto:

................................................................. zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………)

1

Niepotrzebne skreślić
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Jednocześnie oświadczamy, że:
1. Na wykonanie zadania udzielę(imy) okresu gwarancji w wymiarze:…………………………………. mcy.
2. Oświadczam/y, że jesteśmy:2
Lp.

Przedsiębiorcą

1

małym

2

średnim

3

dużym

Wybór Wykonawcy

3. Zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia,
zamieszczonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do pełnej i
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi.
5. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
6. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia i wzorem umowy.
7. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr ........................
do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne.
8. Oświadczam/y, że w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się
do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy.
9. Wadium w wysokości ………………………… zł wniosłem/wnieśliśmy w formie ..................................
10. Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców występujących wspólnie3:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Wybór oferty nie prowadzi / będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………………………………………………..
objętych przedmiotem zamówienia, podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT,
a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła …………………………..……….... zł.4
12. Oświadczamy, że następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć do realizacji przez
podwykonawców5:
Lp.

Opis części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę
oraz nazwy i dane adresowe podwykonawcy/ów

1
2

2

Należy wybrać jedną opcję.
Wypełnić jeżeli dotyczy
4 Wypełnić jeżeli dotyczy
5 Wypełnić jeżeli dotyczy
3
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13. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:
1)

……………………………………………………………...

2)

.............................................................

………………………………………………………….….
(miejsce, data)

……………………………………………………………….
(podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania wykonawcy)
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