Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

ZP.271.1.20

FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
„Obsługa instruktorska zajęć: nauka pływania dla dzieci, młodzieży
i dorosłych”.
1. ZAMAWIAJĄCY:
Centrum Kultury i Sportu w Miechowie
ul. Konopnickiej 4
32-200 Miechów
2. WYKONAWCA:
Niniejsza Oferta zostaje złożona przez:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Numer telefonu i faksu

1
2
3. OSOBA UPRAWNIONA DO ODBIORU KORESPONDENCJI OD ZAMAWIAJĄCEGO:
Nazwa firmy
Adres
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
 zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
 gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ,
wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,
 cena mojej (naszej) Oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:,
1) zadanie częściowe nr 1
Cena
netto: …………………………..………,
podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki ……….%
brutto:………………………….
Doświadczenie

.............................. godzin

2) zadanie częściowe nr 2
Cena
netto: …………………………..………,
podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki ……….%
brutto:………………………….
Doświadczenie

.............................. godzin

( w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy w rubryce
„należny podatek VAT” napisać zwolniony)
a. niniejsza Oferta wiąże nas przez 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania Ofert,
b. akceptuję(emy) bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w Załączniku Nr 3 SIWZ,
zobowiązuję(emy) się do wykonania niniejszego zamówienia w terminie tam
oznaczonym oraz akceptuję(emy) wskazane w projekcie umowy warunki płatności.
c. w przypadku uznania mojej (naszej) Oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję(emy) się
zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz
zobowiązuję(demy)
a.
składam(y) niniejszą Ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia,
b.
nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w
celu udzielenie niniejszego zamówienia,
c.
zamierzamy / nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie
następujących części zamówienia:- (wypełnić jeżeli dotyczy)
l.p.
1.

Nazwa części zamówienia

d.
na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655.) żadne z informacji zawartych
w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym
uczestnikom postępowania1:- (wypełnić jeżeli dotyczy)

l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od

1
h. oświadczamy , iż jesteśmy małym/ średnim przedsiębiorcą
i. oświadczamy, iż dla czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r poz. 1502, z późn.zm.) w
szczególności w zakresie wykonania obowiązków instruktora nauki pływania zatrudniamy tą
osobę na podstawie umowy o pracę.
1

Wykonawca skreśla niepotrzebne

5.Podpis(y):

l.p.

1.
2.

Nazwisko i imię
Podpis(y)
osoby (osób)
osoby(osób)
Nazwa(y)
upoważnionej(ych upoważnionej(ych
Wykonawcy
) do podpisania
) do podpisania
(ów)
niniejszej Oferty
niniejszej Oferty
w imieniu
w imieniu
Wykonawcy(ów)
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy
(ów)

Miejscowość
i data

