załącznik nr 1
pieczątka Wykonawcy

OP.WOP.ZP.14.2019.D
Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa
Oddział Terenowy w Opolu
ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole

„OFERTA”
Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży
i obuwia roboczego dla pracowników Oddziału Terenowego
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu
Oferta złożona przez
wykonawców wspólnie
ubiegających się o
udzielenie zamówienia

TAK/NIE*
nazwa pełnomocnika – dotyczy wykonawców składających ofertę wspólną

Nazwa Wykonawcy:

Adres:
NIP:

REGON:

nr tel:

nr Fax
Osoba upoważniona do kontaktów: ………………………………..…….…tel. ……….…………..

e-mail: …………………………………………………………………
Proszę wpisać e-mail pod, który Zamawiający może kierować korespondencję.

Informujemy, że jesteśmy
mikro
małym /
średnim/
dużym (zaznaczyć właściwe)
przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw
oraz małych i średnich przedsiębiorstw (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422) (Dz.U. L 124 z 20.5.2003,
s. 36–41). Zgodnie z definicjami zawartymi w ww. zaleceniu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa charakteryzują
się następującymi cechami:
− Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników, obrót roczny (kwota przyjętych pieniędzy w danym okresie)
lub bilans (zestawienie aktywów i pasywów firmy) poniżej 2 mln EUR
− Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników, obrót roczny lub bilans poniżej 10 mln EUR
Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 pracowników, obrót roczny poniżej 50 mln EUR lub bilans poniżej 43
mln EUR

1.

Nawiązując do ogłoszenia wyrażam chęć uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie
publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, organizowanym przez
Zamawiającego, w terminie i pod warunkami określonymi w niniejszej siwz.
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2.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną wartość tj.:
CENĘ BRUTTO: ............................................................................................................ zł
(słownie:.........................................................................................................................),
(Obliczoną zgodnie z kalkulacją przedstawioną w Formularzu cenowym -załączonym do ofertystanowiącym Załącznik nr 2 do siwz).

3.

Oferujemy termin dostawy przedmiotu zamówienia

………………. dni kalendarzowych

(musi się mieścić w przedziale 14 - 30 dni).
4. Ponadto:
4.1.

Oferujemy odzież wskazaną w wierszu 21 Formularza cenowego (Załącznik nr 2 do
siwz) „Kurtka całoroczna z odpinaną podpinką DAMSKA”, o wodoodporności:

Gramatura
3000 mm
Od 3001 mm do 5000 mm
Od 5001 mm do 7000 mm
Powyżej 7000 mm

Wykonawca informuje o oferowanej wodoodporności stawiając znak „X” w odpowiednim miejscu
- kolumna po prawej stronie w tabeli powyżej.

4.2.

Oferujemy odzież wskazaną w wierszu 22 Formularza cenowego (Załącznik nr 2 do
siwz) „Kurtka całoroczna z odpinaną podpinką MĘSKA”, o wodoodporności:

Gramatura
3000 mm
Od 3001 mm do 5000 mm
Od 5001 mm do 7000 mm
Powyżej 7000 mm

Wykonawca informuje o oferowanej wodoodporności stawiając znak „X” w odpowiednim miejscu
- kolumna po prawej stronie w tabeli powyżej.
4.3.

Oferujemy odzież wskazaną w wierszu 21 Formularza cenowego (Załącznik nr 2 do
siwz) „Kurtka całoroczna z odpinaną podpinką DAMSKA” z materiałem polaru o masie
powierzchniowej:

Gramatura
200 g/m2
Od 201g/m2 do 250 g/m2
Powyżej 250 g/m2

Wykonawca informuje o oferowanej masie powierzchniowej stawiając znak „X” w odpowiednim
miejscu - kolumna po prawej stronie w tabeli powyżej.
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4.4.

Oferujemy odzież wskazaną w wierszu 22 Formularza cenowego (Załącznik nr 2 do
siwz) „Kurtka całoroczna z odpinaną podpinką MĘSKA” z materiałem polaru o masie
powierzchniowej:

Gramatura
200 g/m2
Od 201g/m2 do 250 g/m2
Powyżej 250 g/m2

Wykonawca informuje o oferowanej masie powierzchniowej stawiając znak „X” w odpowiednim
miejscu - kolumna po prawej stronie w tabeli powyżej.
4.5.

Oferujemy obuwie wskazane w wierszu 5 Formularza cenowego (Załącznik nr 2 do
siwz) „Trzewiki (damskie)” spełniające następujące normy bezpieczeństwa:

Kategoria
S1
S2
S3 lub wyższa

Wykonawca informuje o oferowanej normie bezpieczeństwa stawiając znak „X” w odpowiednim
miejscu - kolumna po prawej stronie w tabeli powyżej.
4.6.

Oferujemy obuwie wskazane w wierszu 6 Formularza cenowego (Załącznik nr 2 do
siwz) „Trzewiki (męskie)” spełniające następujące normy bezpieczeństwa:

Kategoria
S1
S2
S3 lub wyższa

Wykonawca informuje o oferowanej normie bezpieczeństwa stawiając znak „X” w odpowiednim
miejscu - kolumna po prawej stronie w tabeli powyżej.

5.

1)
2)
3)

4)

OŚWIADCZENIA
Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w siwz oraz we wzorze umowy;
W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z dokumentacją postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem/łam konieczne informacje
do przygotowania oferty.
Oświadczam/my, że zawarty w siwz projekt umowy został przez mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w
przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
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Oświadczam/my, że jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w siwz, to jest 30 dni stosownie
do art. 85 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny
i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.).
Informuję, że zaświadczenia dot. KRS*/CEIDG* są dostępne w formie elektronicznej pod adresem
internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych tj.: https://prod.ceidg.gov.pl */
https://ems.ms.gov.pl/*
(* niepotrzebne skreślić).
Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte
są w następujących dokumentach: .................................................................................................................
Złożona oferta:

5)
6)
7)

8)

9)

nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług;
prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
L.p.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

Wartość bez kwoty podatku

brak wpisu/skreślenia powyżej rozumiany jest, iż oferta nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego
UWAGA: powyższy punkt dotyczy wyłącznie Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek
doliczania wartości podatku VAT od wartości netto oferty, tj. w przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia
towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 Ustawy o podatku od
towarów i usług, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez
Zamawiającego przy porównaniu cen ofertowych podatku VAT.

6. PODWYKONAWCY
Przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału*/z udziałem* podwykonawcy/ów. Część zamówienia,
której wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcy obejmuje:
a) Wykonanie: ......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
(nazwa podwykonawcy o ile jest znany)
......................................................................................................................,
* niepotrzebne skreślić
Uwaga: a) wpisać szacunkową w % wartość oferty, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcy – jeżeli jest znany i określić przewidziany przedmiot podwykonawstwa; b) brak wpisu/skreślenia
powyżej rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców

7.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.2
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).
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8.Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

pieczęć Wykonawcy

Data i podpis/podpisy osoby/osób uprawnionej/ych do
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
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