Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym:
imię, nazwisko: ………………………………………………………………………………………..
e- mail: …………………………………………………………………………………………………….
tel. ……….……….………………………………………………………………………………………….
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi utrzymania
i rozwoju strony internetowej oraz aplikacji mobilnej Polska smakuje
(postępowanie nr 2144/2018/C), oświadczam, że:
1. Zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz
Istotnymi Postanowieniami Umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie i na warunkach
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia na następujących
warunkach:
a) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia – zgodnie z formularzem
cenowym, stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ – za cenę oferty brutto:

………………………………………… PLN
4. Oświadczam, że wartość autorskich praw majątkowych dostarczonych
w ramach realizacji umowy, zawarta w cenie oferty, nie przekracza kwoty
500 zł brutto.
b) Oferuję naprawę błędu krytycznego w czasie (należy zaznaczyć jedną
właściwą opcję  ):
1 godziny

☐

2 godzin

☐

3 godzin

☐

4 godzin

☐

Nr postępowania 2144/2018/C

Strona 1 z 3

c) Oferuję naprawę błędu wysokiego w czasie (należy zaznaczyć jedną
właściwą opcję ):
3 godzin

☐

8 godzin

☐

4 godzin

☐

9 godzin

☐

5 godzin

☐

10 godzin

☐

6 godzin

☐

11 godzin

☐

7 godzin

☐

12 godzin

☐

d) Oferuję naprawę błędu nieistotnego w czasie (należy zaznaczyć jedną
właściwą opcję ):
1 dnia roboczego

☐

2 dni roboczych

☐

3 dni roboczych

☐

4. Informujemy, że wybór naszej oferty będzie* / nie będzie* prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług, Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.).
Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył …………..…………………………………
[nazwa (rodzaj/typ) towaru lub usługi]

objętego przedmiotem zamówienia, a jego wartość netto (bez kwoty podatku
od towarów i usług) będzie wynosiła ………………….... PLN.
W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy prowadzić będzie do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, należy wskazać nazwę (typ) towaru lub
usługi, którego dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania ww. obowiązku
podatkowego oraz wskazać jego wartość bez kwoty podatku.

5. Przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału* / z udziałem*
podwykonawcy(-ów). Część zamówienia, której wykonanie zamierzam
powierzyć podwykonawcy obejmuje:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Uwaga: brak wpisu / skreślenia będzie rozumiany jako realizowanie zamówienia
bez udziału podwykonawców.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa i adres podwykonawcy/ów - jeżeli dotyczy)
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6. Numer rachunku bankowego, na który Zamawiający zwróci wadium wniesione
w pieniądzu:
............................................................................................................
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
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).
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).
2

………………………., dnia …………………………
(miejscowość)

*niepotrzebne skreślić
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