Oddział Terenowy w Łodzi
Postępowanie nr

ŁÓD.WKUR.260.1.2019.KG

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa i adres Wykonawcy:
.................................................................................................................
.................................................................................................................

NIP / PESEL
REGON
NR KRS / CEIDG

………………………………………
………………………………………
………………………………………

Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:
imię, nazwisko: …………………………………………………………………………………………
e-mail:………………………………………………………..tel.: ………………………………………
(W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy
podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wykonawców np. wspólników spółki
cywilnej lub członków konsorcjum).
Informujemy, że jesteśmy
mikro /
małym /
średnim (zaznaczyć właściwe)
1
przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie
definicji mikro przedsiębiorstw 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, małe i średnie przedsiębiorstwa charakteryzują się
następującymi cechami:
- Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów 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
Składając ofertę w postępowaniu pn. „Wykonanie usługi polegającej na stacjonarnej ochronie
mienia stanowiącego nieruchomości -zabudowane gospodarstwo rolne w Czarnożyłach

1

Informacje służące wyłącznie do celów statystycznych

Strona

1

gmina Czarnożyły powiat wieluński”,
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oświadczam, że oferuję wykonanie zamówienia za wynagrodzeniem:
Cena jednostkowa

Cena jednostkowa

Zakładana

Przedmiot

brutto za 1

Zakładana ilość

brutto za 1 dojazd

ilość

Podatek

Wartość oferty

zamówienia

roboczogodzinę

roboczogodzin

GPI

dojazdów GPI

VAT 2

brutto3

-5-

-6-

-7-

151

…. %

ochrony stacjonarnej

-1-

(kontrolnych)

-2-

- 3-

………………… zł.

1814

- 4-

ŁÓD.WKUR
.260.1.201

………………… zł.

9.KG.1

Miejscowość ...............data.................

Wartość brutto
………………… zł.

.......................................
(podpis/podpisy
uprawnionych/upełnomocnionych
przedstawicieli wykonawcy)

oraz oświadczam, że:
1)

w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

2)

zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz
wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;

3)

uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert;

4)

nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami
uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności;

5)

złożona oferta:
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.
Lp.

2

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

Wartość bez kwoty podatku

Jeżeli Wykonawca posiada uprawnienie do nienaliczania podatku VAT lub jeśli cena oferty została obliczona z zastosowaniem

preferencyjnej stawki podatku VAT – innej niż podstawowa (tj. 23%), wówczas Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie

Podając wartość oferty brutto należy zsumować wynik iloczynu pozycji 2 i 3 oraz iloczynu pozycji 4 i 5, powiększony o należny podatek

VAT (jeżeli dotyczy)
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2

(na własnym druku) lub przedstawić uzasadnienie prawne.
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6)

oferta nie zawiera/ zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów

o

zwalczaniu

nieuczciwej

konkurencji.

Informacje

takie

zawarte

są

następujących

dokumentach:
……………………………………………………………………………………………………………....................................................
7)

Przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem podwykonawcy/ów.
Część zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcy obejmuje:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

8)

wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

.......................................

3

(podpis/podpisy
uprawnionych/upełnomocnionych
przedstawicieli wykonawcy)
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Miejscowość ...............data.................

