Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty. ZNAK SPRAWY: 2/2019

…………………………………………..
Nazwa i adres Wykonawcy

…………………………………………
Miejscowość, data

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Kazimierza
Ul. Dworcowa 8
83-300 Kartuzy

OFERTA
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie prac budowlanych w budynku Katolickiej
Szkoły Podstawowej w Kartuzach, prowadzonego przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św.
Kazimierza, Ul. Dworcowa 8, 83-300 Kartuzy
My niżej podpisani:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa/firma, dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące
wspólnie podać nazwy/firmy i adresy wszystkich podmiotów)

Oświadczamy, że:
1. Niniejszym składamy ofertę na wykonanie zamówienia na warunkach określonych w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) za cenę ryczałtową łącznie z
podatkiem VAT w wysokości:
………………………...……………….. zł ...... gr.
(słownie: ............................................................................................... złotych .…..... gr)
oraz udzielamy gwarancji na okres …………. miesięcy

(słownie:

…………………………………….………………….. miesięcy) licząc od daty podpisania przez
Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. Zapoznaliśmy się z SIWZ wraz z modyfikacjami i wyjaśnieniami SIWZ, nie wnosimy żadnych
zastrzeżeń do jej treści i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania warunków w niej określonych,
w szczególności:
a. Termin wykonania zamówienia: do dnia 20 września 2019 r.

b. warunki finansowego rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia: rozliczenie finansowe
za realizację przedmiotu umowy przeprowadza się zgodnie z postanowieniami umowy.
3. Uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania rzetelnej i kompletnej oferty oraz właściwej
realizacji zamówienia.
4. Jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
5. Wskazujemy następujące części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć
Podwykonawcy/Podwykonawcom, wraz z podaniem firm Podwykonawców: …………………………
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Zapoznaliśmy się ze wzorem umowy załączonym do SIWZ, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do jej
treści oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru niniejszej oferty do zawarcia umowy (na
warunkach określonych w SIWZ, Wzorze Umowy i złożonej ofercie) w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, pod rygorem utraty wadium.
7. Załączamy poniższe dokumenty stanowiące integralną część niniejszej oferty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia (treść oświadczenia określa Załącznik Nr 2 do SIWZ),
2) dokument potwierdzający wniesienie wadium: oryginał (który nie będzie w sposób trwały
związany z ofertą, np. w dodatkowej kopercie) oraz kopię dokumentu (potwierdzoną za
zgodność z oryginałem w sposób określony w SIWZ) - w przypadku, gdy wadium wnoszone jest
w formach określonych pkt. 8.1. ppkt 2)-5) SIWZ,
3) zobowiązanie podmiotu trzeciego – w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na
podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp
4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Wszelką korespondencję za pomocą faxu należy przekazywać na numer: ………………………….…….. lub
adres e mail: ……………….…………………………………..
9. Wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd
przy przedstawianiu informacji.
10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO 1 wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 2

……………………..……………………………..……………………………….
(Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

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)
2
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 (można usunąć oświadczenie np. przez jego wykreślenie.
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