
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający  :
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ligonia 5c
WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW/PEŁNOMOCNIK*):
Imię i nazwisko

Adres

Nr telefonu

e-mail

1. Oferowany przedmiot zamówienia:
"Wykonanie  zasilania  do  elektrycznego  pieca  kuchennego  oraz  podgrzewacza  wody wraz  z  robotami
towarzyszącymi  w  budynkach  wielorodzinnych  objętych  likwidacją  niskiej  emisji  w  Czerwionce  -
Leszczynach."
2. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Warunków Zamówienia za łączną cenę
ryczałtową:
BRUTTO (w tym obowiązujący podatek VAT ………………………………………......…zł
(słownie: ..................................................................................................................................…)
NETTO.............................................zł
(słownie:.................................................................................................................................)
Oferowana cena ma charakter stały, jednoznaczny i ostateczny.
3. Oświadczam, że wykonam zamówienie w terminie ...................... dni od dnia podpisania umowy (Uwaga:
termin  wykonania  zamówienia  wskazany  przez  Wykonawcę  nie  może  być  dłuższy  niż  88  dni  od  dnia
podpisania Umowy).

4. Niniejszym oświadczam, że:
– zapoznałem się z warunkami zamówienia określonymi w SWZ, w projektowanych postanowieniach

umowy stanowiących załącznik do SWZ i oświadczam, że przyjmuję je bez zastrzeżeń,
– zapoznałem się z projektowanymi postanowieniami umowy określonymi w Załączniku  nr 7 do SWZ 

i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą
na warunkach w nich określonych,

– przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia,
– akceptuję  warunki  zapłaty  za  zrealizowanie  zamówienia  określone  w  projektowanych

postanowieniach umowy,
– w przypadku przyznania  zamówienia  zobowiązuję  się  do zawarcia  umowy w miejscu i  terminie

wyznaczonym przez Zamawiającego,
– w przypadku przyznania  zamówienia  zobowiązuję  się  do wniesienia  najpóźniej  w dniu  zawarcia

umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w SWZ,
– jestem związany niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 06.07.2021 r.



5. Oświadczam, że w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców:
–  jestem mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (*),
– nie jestem mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (*).

6.  Oświadczam,  że  w  cenie   oferty  zostały  uwzględnione  wszystkie  koszty  związane  z  wykonaniem
zamówienia.
7. Zgodnie  z  postanowieniami  Pkt.  18.9 SWZ informuję,  że wybór mojej  oferty prowadzi  do powstania
obowiązku podatkowego po stronie Prowadzącego postępowanie, o którym mowa w art. 225 ust. 1 ustawy
Pzp.

□TAK    □NIE
(zaznaczyć właściwe)

W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy wypełnić poniższą tabelę.

Nazwa (rodzaje) towaru lub
usługi, których dostawa lub

świadczenie będzie prowadzić do
powstania u Prowadzącego
postępowanie obowiązku
podatkowego zgodnie z

przepisami o podatku od towarów
i usług

Wartość bez kwoty podatku Stawka podatku od
towarów i usług, która

ma zastosowanie

……………………………………………… .………………………………………………………………. zł

…………………………………………….. .………………………………………………………………. zł

Niżej podaną część/ zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy (jeśli dotyczy),

Część/zakres zamówienia Firma podwykonawcy

8. Na podstawie Pkt.  4.1.  ppkt 2) SWZ oświadczam, że odpis/y lub informacja/e z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru
niezbędne  w  celu  potwierdzenia,  że  osoba  działająca  w  imieniu  Wykonawcy,  Wykonawcy  wspólnie
ubiegającego się o udzielnie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do  jego
reprezentowania  znajdują  się  w  bezpłatnych  i  ogólnodostępnych  bazach  danych  i  są  dostępne  do
pobrania ...…......................... (wpisać właściwe).

9. Spis treści:
Integralną część oferty stanowią oświadczenia wymagane zgodnie z postanowieniami SWZ,  składane przeze
mnie wg poniższego wykazu ( należy wypisać wszystkie składane oświadczenia).
- ........................................................................................................................................................................
- ........................................................................................................................................................................
- ........................................................................................................................................................................

(*) niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że 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.


	FORMULARZ OFERTOWY

