Załącznik nr 1 do SIWZ
...............................................................
Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa: ..................................................................................................................................................
Siedziba: ...............................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej:
....................................................................................................
Strona internetowa:
...................................................................................................
Numer tel/fax:
....................................................................................................
Numer REGON:
....................................................................................................
Numer NIP:
....................................................................................................
Adres do korespondencji:
…................................................................................................
Dane dotyczące Zamawiającego:
Powiat Jaworski – Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor
Zobowiązania Wykonawcy:
W odpowiedzi na ogłoszenie dla zadania :„Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej
C65 B3 RC do remontów cząstkowych nawierzchni dróg”,
oferujemy wykonanie przedmiotu
zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1. Cena oferty czyli całkowita wartość dostaw 125 ton emulsji wynosi:
Cena netto: ..................................................(słownie..................................................................)
Podatek VAT: ..............................................(słownie ..................................................................)
Cena brutto: ................................................(słownie...................................................................)
Powyższe ceny zostały wyliczone w oparciu o cenę jednostkową netto wynoszącą …........... zł za tonę.
W cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego
zamówienia (w tym dostawa i rozładunek).
Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie …...... DNI (podać w dniach od
1-3).

2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nie wnosimy do
niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje konieczne do właściwego wykonania
przedmiotu zamówienia.
3. Akceptujemy 21 dniowy termin płatności liczony od daty wpływu faktury do Zamawiającego,
wystawionej po protokólarnym odbiorze partii zamówienia.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą, przez czas wskazany w SIWZ.
5. Zapoznaliśmy się z treścią projektu umowy i w przypadku wyboru naszej oferty
zobowiązujemy się do jej zawarcia w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Informujemy, że wybór oferty będzie/ nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
UWAGA!
W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z ww. wariantów Zamawiający przyjmie, że wybór oferty
nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył …....................................................................
…...................................................................................................................................................
(nazwa/ rodzaj towaru lub usługi)

objętych przedmiotem zamówienia a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła
….....….. zł.
Powyższe zdanie należy wypełnić w przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadził do
Zamawiającego obowiązku podatkowego.

powstania

u

7. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:
…....................................................................................................................................................
Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile
jest to wiadome, podać firmy podwykonawców)*
….....................................................................................................................................................
8. Informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej jesteśmy/ nie jesteśmy*:
małym / średnim przedsiębiorstwem*.
9. Informacje i dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawarte są na stronach: …...............................................
10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 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.**
11. Załącznikami do oferty stanowiącymi jej integralną część są:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.................................... ....................................................................................................................
.............................................. ........................................................................................................

..............................................................
Miejscowość i data

................................................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić
**- W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłącznie stosowanie obowiązku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści
oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
1) - 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 uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 19 z
04.05.2016 r., str. 1).

