Załącznik nr 5 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na
zadanie pn.:
„Zakup centrali dachowej z wymiennikiem obrotowym wraz z usługą montażu, zgodnej z
projektem dla widowni Sali studyjnej i kameralnej w kinie Charlie”
A. DANE WYKONAWCY:
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:
……….………………………………………… - ………………………………………………….
……….………………………………………… - ………………………………………………….
Wykonawca/Wykonawcy (nazwa, NIP, REGON) …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………..………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ………………………………………………………
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:
Faks …………………………………………………….
e-mail ………………………………………………….
Adres skrzynki ePUAP ………………………………………………..
Wykonawca jest mikro-przedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorstwem*
□ TAK
□ NIE
* definicje małego lub średniego przedsiębiorstwa zgodne z art. 105 i 106 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2016.1829 t. j. ze zm.)
A. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
W odpowiedzi na przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
Zakup centrali dachowej z wymiennikiem obrotowym wraz z usługą montażu, zgodnej z projektem dla
widowni Sali studyjnej i kameralnej w kinie Charlie
oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
B. Cena ofertowa i pozostałe kryteria
Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia:
CENA OFERTOWA BRUTTO PLN

Wynikająca z poniższego wyliczenia:

Lp.

Cena brutto oferty (z
podatkiem VAT) za
realizację
przedmiotu, na którą
powinny składać się
wszelkie koszty
ponoszone przez
wykonawcę
1

2

Termin realizacji
zamówienia

3

Długość trwania
gwarancji na
wykonane instalacje
oraz
przeprowadzone
roboty budowlane

4

(CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.)
KRYTERIA POZACENOWE
Oświadczam że:
1) skierujemy do realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały okres
realizacji umowy,.......................... osób należących do przynajmniej jednej z grup osób: osoby/osób
niepełnosprawnej/-ych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub bezrobotnej/-ych lub osoby/osób do 30
roku życia posiadającej /-ych status osoby poszukującej/-ych pracy lub po ukończeniu 50 roku życia,
posiadającej/-ych status osoby poszukującej/-ych pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
C. OŚWIADCZENIA:
1) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
2) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz Istotnymi warunkami umowy
stanowiącymi załącznik nr 2 i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich
zawarte;
3) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 14 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z
tym dniem);
4) 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.*
D. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:
1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest
...........................................................................................................................................................
e-mail: ………...……........………….…………………..……....…. tel ………………………………………………..
E. PODWYKONAWCY:
Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (Jeżeli jest to wiadome, należy podać
również dane proponowanych podwykonawców)
1) ...............................................................................................................................................................
– wartość lub % część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy: …………………………
2) ............................................................................................................................................................
– wartość lub % część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy: ……………………………
3) ............................................................................................................................................................
– wartość lub % część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy: ……………………………….
F. SPIS TREŚCI:
Do oferty załączmy następujące dokumenty:
1) .........................................................................................................................................................
2) .........................................................................................................................................................

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.

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
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
*

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).

