Załącznik nr 1 do SWZ

Formularz ofertowy
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane, których przedmiotem jest:
„Przebudowa drogi przy Domu Nauczyciela w Podlesiu”.
przedkładamy niniejszą ofertę
1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Lelów
ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:
Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

NIP:
3. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY2:
[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na n/w adres e-mail]
Osoba do kontaktów
Adres korespondencyjny
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
4. OŚWIADCZENIA
Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
4.1. zapoznałem(liśmy) się z SWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niego zastrzeżeń
oraz przyjmuję(emy) warunki w nim zawarte;
4.2. gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SWZ, wyjaśnieniami do
SWZ oraz wprowadzonymi do niej zmianami;
4.3. w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć
umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
4.4. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu]/[jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia]3;
4.5. nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia
niniejszego zamówienia;
4.6. uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od momentu upływu
terminu złożenia ofert;
4.7. akceptuję(emy) warunki płatności zawarte w projekcie umowy;
4.8. zaangażuję(emy) podwykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia w niżej określonym
zakresie (wypełnić tylko w przypadku, gdy Wykonawca(y) przewiduje(ą) udział
Podwykonawcy(ów):
Lp.

Rodzaj czynności
jaką Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy

Nazwa firmy Podwykonawcy

1Wykonawca modeluje tabelę powyżej w żależności od śwego śkładu.
2Wykonawcy
3

wśpolnie ubiegający śię o udżielenie żamowienia wśkażują dane pełnomocnika (lidera), ż ktorym prowadżona będżie wśżelka koreśpondencja.
niepotrżebne śkreślic
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1.
2.
4.9.

jestem
☐ mikro
☐ małym
☐ średnim ☐ dużym przedsiębiorcą w rozumieniu
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292) (* zaznaczyć
właściwy kwadrat)

4.10. uzyskaliśmy zgodę wszystkich osób, których dane są zawarte w ofercie oraz uzyskamy zgodę
wszystkich osób wskazanych w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, na przetwarzanie
danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego;
4.11. poinformowaliśmy wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformujemy
wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że dane zostaną
udostępnione Zamawiającemu;
4.12. poinformowaliśmy wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformujemy
wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że zgodnie z art. 74 ust.
1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami
jest jawny oraz, iż załącznikiem do protokołu są m.in. oferty i inne dokumenty i informacje
składane przez Wykonawców.
4.13. Wykonawca oświadcza, że:
a) przetwarza dane osobowe zawarte w ofercie oraz wskazane w uzupełnieniach
i wyjaśnieniach do oferty, zgodnie z art. 6 i 9 RODO;
b) wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
c) poinformowano osoby, których dane dotyczą o przekazaniu ich danych Zamawiającemu,
o celu przekazania oraz o innych informacjach dotyczących Zamawiającego wynikających
z art. 14 RODO;
d) poinformowano wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz zostaną
poinformowane wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że
zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
protokół wraz z załącznikami jest jawny oraz, iż załącznikiem do protokołu są m.in. oferty i
inne dokumenty i informacje składane przez Wykonawców.
4.14. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymagania określone w art. 28, 29, 30, 32, 33
Rozporządzenia 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, w szczególności:
a) zapewnia, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo
przekazanych danych osobowych;
b) zapewnia, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają jedynie osoby
upoważnione, którym Wykonawca polecił przetwarzanie danych osobowych;
c) zapewnia, że dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone dane, mają
jedynie osoby do tego upoważnione oraz, że dostęp do tych pomieszczeń jest
nadzorowany;
d) zapewnia, że systemy, aplikacje i sprzęt informatyczny wykorzystywany do przetwarzania
powierzonych danych są zabezpieczone przed nieautoryzowanym ujawnieniem lub utratą
powierzonych danych;
e) zapewnia, że połączenie zdalnego dostępu do systemu informatycznego zabezpieczone
jest szyfrowanym kanałem;
f) zapewnia, że będzie współpracować z administratorem w celu realizacji praw osób, których
dotyczą powierzone dane osobowe, wskazanych w Rozdziale III przytoczonego
Rozporządzenia;
g) zapewnia, że będzie niezwłocznie informować administratora o naruszenia ochrony danych
osobowych, a także współpracować z administratorem w zakresie niezbędnym do
wypełnienia obowiązków związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych ciążących
na administratorze na podstawie przytoczonego Rozporządzenia.
4.15. Wykonawca oświadcza, że prowadzi dokumentację potwierdzającą wykonywanie powyższych
czynności oraz, że na żądanie administratora udostępni wskazaną dokumentację.
5. Cena oferty
Składamy
ofertę
w SWZ.

na

wykonanie

przedmiotu

zamówienia

w

zakresie

określonym
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5.1. Informuję(my), że wybór mojej oferty:
☐ nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
☐ będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w związku z
czym wskazuję nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić
do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT*:

Lp.

Nazwa
(rodzaj)
towaru/usługi,
których
dostawa/świadczenie będzie prowadzić do powstania
obowiązku podatkowego u Zamawiającego

Wartość bez kwoty podatku
VAT towaru/usługi

1.
2.
* Uwaga niezaznaczenie przez wykonawcę powyższej informacji i nie wypełnienie tabeli rozumiane
będzie przez zamawiającego jako informacja o tym ,że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.
5.2
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Cena mojej (naszej) oferty wynosi:
ryczałtowa cena oferty brutto (z VAT): ……………………………………… PLN
………………………………………………………………………………………………………………………
(słownie)

VAT w wysokości ………% kwota VAT:
…………………………………………………………………………………………. PLN
kwota oferty netto (bez podatku) …………………………………………………………………….PLN
…………………………………………………………………………………………………………………….
(słownie)

6. Doświadczenie

personelu

kluczowego

Kierownik

budowy

Imię

i

Nazwisko:

…………………………………….. liczba robót odpowiadająca wymaganiom ………….
(wpisać imię i nazwisko)

(PATRZ Rozdział II pkt. 7.4.2. SWZ)

7. Udzielę gwarancji jakości na cały zakres zamówienia na okres: …………………… miesięcy
(wpisać liczbę PATRZ Rozdział III pkt. 5.3 SWZ)

od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru wykonanych robót.
Uwaga - nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 84 miesięcy

8.

☐oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnice
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
lub
☐ oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, które chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem;
Dotyczy to następujących informacji i dokumentów: (proszę wskazać zakres informacji lub nazwę konkretnego
dokumentu)

…………………………………………………………………………;
………………………………………………………………………...;
wydzielonych w odrębnym pliku o nazwie:
…………………………………………………………………………….;
Powyższe informacje zostały zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa z uwagi na: (proszę
wykazać,
iż
zastrzeżone
informacje
stanowią
tajemnicę
przedsiębiorstwa)
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… .
9. ☐ nie polegam/my na zasobach innych podmiotów i będę/my samodzielnie wykazywać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu;
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lub
☐ polegam/my na zasobach innych podmiotów, o których mowa w tabeli poniżej i będziemy
wspólnie wykazywać spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
Podmiot udostępniający zasoby (nazwa/imię i nazwisko/
siedziba/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej/
miejsce zamieszkania)

Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu
udostepniającego zasoby:
(proszę wpisać jakie zasoby udostępnia, np.: zdolności
techniczne lub zawodowe, sytuacja finansowa lub
ekonomiczna)

W związku z powyższym należy złożyć wraz z ofertą dla podmiotu udostępniającego zasoby:
a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że
Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – złożone
odrębnie i podpisany/ne przez podmiot/ty udostępniający/ce zasoby zgodnie ze wzorem Załącznika Nr 2 do SWZ;
c) w celu potwierdzenia czy osoba/y podpisująca/ce dokumenty, o których mowa w pkt 8a) i 8b) Formularza oferty jest
umocowana do działania w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby należy złożyć:  odpis lub informację z
Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru, chyba że Zmawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wskazano
dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów lub  pełnomocnictwo lub inny dokument, gdy umocowanie nie wynika
z tych dokumentów rejestrowych.

10. Wykaz załączników i dokumentów przedstawianych w ofercie przez Wykonawcę(ów):
……………..………………………….
str. nr…….
……………..………………………….
str. nr…….
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