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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY
………….. …............................
miejscowość, data
Gmina Turośń Kościelna
ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna
Nazwa wykonawcy (w przypadku oferty wspólnej podać wszystkich wykonawców):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Dane teleadresowe (w przypadku oferty wspólnej podać tylko dane lidera/Pełnomocnika):
Adres: …………………………………………………………………………………………
REGON: ………………………………………………………………………………………
NIP: ……………………………………………………………………………………………
Nr KRS/CEiDG ………..…………….………………………………………………………..
TEL: ……………………………………………………………………………………………
FAX: ……………………………………………………………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………………………
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Montaż odnawialnych
źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej:
1. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
2. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia oraz wzorem umowy:
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Część pierwsza – Dostawa wraz z montażem ogniw fotowoltaicznych
Lp.

Lokalizacja

1a.

Instalacja na budynku
Urzędu Gminy Turośń
Kościelna
Pochylnia dla
niepełnosprawnych oraz
remont elewacji
Łącznie

1b.

Cena netto

Podatek
VAT

Cena brutto

2

Instalacja Hydrofornia w
Pomigaczach
3.
Instalacja Hydrofornia w
Baciutach
RAZEM
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia wynosi
………… zł netto, łącznie brutto …………… zł (słownie: …………………….).
2. Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do dnia 17 czerwca
2019r.
3. Oświadczamy, że na wykonane dostawy będące przedmiotem zamówienia udzielamy
gwarancji na okres ……………… miesięcy . Oświadczamy, że termin rękojmi
biegnie równolegle z okresem gwarancji (podać ilość w miesiącach tj. 36, 48, lub 60
m-cy, - w przypadku braku określenia przyjmuje się, że wykonawca oferuje minimalny
okres gwarancji).
Część druga – Dostawa wraz z montażem pomp ciepła
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Lokalizacja
Świetlica wiejska w
Pomigaczach
Świetlica wiejskich w
Zalesianach
Świetlica wiejska w
Zawadach
Świetlica wiejska w
Baciutach
Świetlica wiejska w
Topilcu
RAZEM

Cena netto

Podatek VAT

Cena brutto
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1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia wynosi
………… zł netto, łącznie brutto …………… zł (słownie: …………………….).
2. Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do dnia 17
czerwca 2019r.
3.Oświadczamy, że na wykonane dostawy będące przedmiotem zamówienia udzielamy
gwarancji na okres ……………… miesięcy . Oświadczamy, że termin rękojmi biegnie
równolegle z okresem gwarancji (podać ilość w miesiącach tj. 36, 48, lub 60 m-cy, - w
przypadku braku określenia przyjmuje się, że wykonawca oferuje minimalny okres
gwarancji).
Ponadto:
1. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego
przygotowania i złożenia oferty.
2.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy wzór umowy, a w przypadku

wyłonienia naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się wniesienia wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
3.
Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni. W przypadku wybrania
mojej oferty, przed podpisaniem umowy wniosę zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny oferty brutto.
4.
Zwolnienia wadium prosimy dokonać na numer konta ………………………………..
……………………… (dotyczy wadium wnoszonego w formie pieniężnej).
5.

Oświadczamy, że informacje zawarte na stronach ............................... oferty stanowią

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
6.

Ofertę składamy na …………… stronach.

7.

Przedmiotowe zamówienie zamierzamy:

a) wykonać samodzielnie w zakresie: …………………………………………………….
b) powierzyć jego realizację* w zakresie: .......................................................................**
podwykonawcy:....................................................................................................***
* niewłaściwe wykreślić
** wskazać zakres powierzony podwykonawcy/podwykonawcom
*** podać firmę /firmy podwykonawców
8.

Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty:
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- ……………………………….………………………………………………………………
- ……………………………….………………………………………………………………
9. CZY WYKONAWCA JEST MAŁYM LUB ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORCĄ?
TAK
NIE
(zaznacz właściwe)

10. Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
11. Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
...........................................................................................................................
numer telefonu: ……………………………………………………………………
Numer faksu: ……………………………………………………………
e-mail ................................................................................................
12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*
*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).

