Załącznik Nr 1
BZP.271.10.2019
OFERTA WYKONAWCY
Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………..
Siedziba: .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej .......................................................................
Strona internetowa ..............................................................
Nr telefonu .......................................................................
Nr faksu ...........................................................................
Nr NIP .................................................................................
Nr REGON.........................................................
KRS ............................................
W związku z udziałem w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr BZP.271.10.2019 na
wykonanie usługi pn. „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z
terenu Gminy Turośń Kościelna” oświadczam, że:
1. Oferujemy realizację całości przedmiotu zamówienia od 01.01.2020r. r do 31.12.2020 r za
cenę ryczałtową :
netto...........................…...…..zł
podatek VAT ……....%,w kwocie ………………..…….. zł
brutto.........................………………………….zł,

słownie(

...................................…………………………………………………………………..) zł.

2. Oferowany termin płatności faktury wynosi................ dni kalendarzowych (słownie:
………………………..………..…..……… dni kalendarzowych, od dnia otrzymania przez
zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
W przypadku nie wypełnienia przez wykonawcę terminu płatności faktury zamawiający
przyjmie, że termin ten wynosi 14 dni kalendarzowych.
3. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
4. Oświadczamy, że będziemy realizowali przedmiot zamówienia od 01.01.2020 r. do
31.12.2020 r.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte oraz
zdobyliśmy niezbędną wiedzę do prawidłowego sporządzenia oferty .
6. Akceptujemy wzór umowy (załącznik do SIWZ), jaka zostanie zawarta w wyniku
przeprowadzonego postępowania.
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
8.

Zamierzam/

nie

zamierzam*

udzielić

część

zamówienia

podwykonawcom.

Podwykonawcom zamierzam powierzyć ...........................................................................
9. Oświadczamy, że w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ustalonej w
umowie ceny ofertowej brutto.
10. Oferta została złożona na ..................… kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1..............................................................................
2...............................................................................
3..............................................................................
itd.
Data: ........................
..........................................
/podpis/
Oświadczam, że 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.**

.................................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)
* niepotrzebne skreślić
** 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 oświadczenia tego nie składa (poprzez jego przez
jego przekreślenie).

*/niepotrzebne skreślić

