Zał. nr 1
SPB.260.4.2018
................................................., dnia ………..2019r.

OFERTA
„ Klucz do kompetencji-wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Białośliwieremont pracowni matematycznej i fizyko –chemicznej w Szkole Podstawowej
w Białośliwiu”

Zamawiający :

Gmina Białośliwie ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie,
którą reprezentuje Zofia Boć-Sosnowska – dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Wiktora Kaji w Białośliwiu, 89-340 Białośliwie, ul. 4 Stycznia 8

Oferent :
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

I.

Sprawy formalne :
1. Oświadczam, że :
a) zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmuję jej
postanowienia w całości i bez zastrzeżeń;
b) otrzymałem wszelkie niezbędne informacje do sporządzenia oferty;
c) ofertę przygotowałem z należytą starannością, z zachowaniem wszelkich wymogów
formalnych i prawnych
d) świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam, że zawarte w ofercie informacje są
zgodne ze stanem faktycznym i zgodne z prawdą
e) akceptujemy warunki płatności określone w projekcie umowy
f) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w
załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na
warunkach określonych w załączniku do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
g) Wadium o wartości ………….……... zł wnieśliśmy w dniu ………..……….. w
formie ………………………………………. W przypadku wystąpienia okoliczności,

o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, nie
będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium. Wadium w formie pieniężnej
należy zwrócić na konto:
…………………………………………………………………………………………………...

Wadium

w

innej

formie

niż

pieniężna

należy

zwrócić

na

adres

………………………………………………………………………………………….
2.Załączam wymagane dokumenty:
a. ........................................................................................................
b. ........................................................................................................
c. ........................................................................................................
d. ……………………………………………………………………...
e. ……………………………………………………………………..
f. ……………………………………………………………………..
3.Właściwym do kontaktów w sprawie realizacji umowy jest:
……………………………………………………………………………..
nr. tel:………………… nr faxu:……………….
4.Zamówienie/część
właściwe/dotyczy

zamówienia

zamierzam

lub

nie

e-mail:…………………………

powierzyć

podwykonawcy

dotyczy)

w

(podkreślić
zakresie

………………………………………………………………………….
5.Oświadczamy, że zamówienie będzie realizowane samodzielnie- bez udziału
podwykonawcy(wpisać dotyczy/lub nie dotyczy)……………………………………………
6.Oświadczamy,że niniejsza oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa/ że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ........ do ........ informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.( niewłaściwe skreślić)
7. Termin wykonania robót budowlanych: do 06.05.2019 r. Termin realizacji zamówienia
uznaje się za dochowany, gdy we wskazanym terminie nastąpi zgłoszenie gotowości do
odbioru robót końcowych, a zgłoszenie to będzie potwierdzone przez inspektora nadzoru lub
przez przedstawiciela Zamawiającego.
8.Czy wykonawca jest: □ małym, □ średnim przedsiębiorcą, □ dużym przedsiębiorcą,
□ innym?
(zaznacz właściwe)

Dane szczegółowe :

II.

1.Oferuję zrealizowanie-zamówienia za cenę ryczałtową:
a)............................. zł + ......... % VAT, tj. .................. zł = ................................. zł brutto
(słownie:…………………………….………………………………………….………..)
2. Długość oferowanej gwarancji na roboty budowlane(zaznacz właściwe)
□ 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru robót
□ 42 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru robót
□48 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru robót
□54 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru robót
□ 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru robót

1.

PODPISY

DOTYCZY CZĘŚCI I I II ZAMÓWIENIA
oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) 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).

…………………….
Miejscowość, data

…………………………
Podpis

