Załącznik Nr 1
………………………………………….
(miejscowość, data)

OFERTA
……………………………………….
Nazwa Wykonawcy

……………………………………….
Adres
………………………………………………………
NIP
……………………………………………………...
REGON
………………………………………………………
Telefon/Faks
……………………………………………………...
Adres poczty elektronicznej

Gmina Głuchołazy
Ośrodek Pomocy Społecznej
Al. Jana Pawła II 14
48-340 Głuchołazy

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP pn:
„Przygotowanie i wydawanie posiłków dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w
Głuchołazach” (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w punkcie 4
SIWZ)
1. Oferujemy wykonanie zamówienia
za cenę ogółem ……………………………………………………… złotych brutto
słownie:………………….………………………………………………………………………
stawka podatku VAT……………% tj.……………………………………złotych
słownie:……………………………………………………………………………………….....
w tym:
w tym cena jednostkowa wynosi………………………………………złotych brutto
słownie:………………………………………………………………………………………...
w tym……………..% podatku VAT tj……………………………………złotych
słownie:………………………………………………………………………………………….
oraz:
1

czas wydawania posiłków w czasie dnia od godz………..do godz.……………..
[Wykonawca określa czas wydawania posiłków zgodnie z rozdz. 19 pkt.2 SIWZ]
2. Oświadczam/y, że:
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ,
wyjaśnień do SIWZ oraz modyfikacji SIWZ,
3) podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania
zamówienia i jest ceną ryczałtową,
4) gwarantujemy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z terminem wskazanym w
SIWZ tj. 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazanych w SIWZ, tj. 30 dni
od terminu składania oferty,
6) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w SIWZ,
7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę
zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez
Zamawiającego,
8) składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić),
9) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu
udzielenie niniejszego zamówienia,
10) na podstawie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych, 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 udostępnione, w szczególności innym uczestnikom
postępowania, co uzasadniam (niepotrzebne skreślić)
L.p.

Oznaczenie
rodzaju (nazwy)
informacji

Wykazanie
/uzasadnienie

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od
do

1.
2.
3.
4.
11) nie zamierzam(y) powierzać podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia
Podwykonawcom/ następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć
Podwykonawcom [wskazać części zamówienia, nazwę firmy podwykonawcy oraz procentowy udział
podwykonawcy w realizacji przedmiotu zamówienia lub kwot umów z podwykonawcami, jeżeli są znane] .
2

(niepotrzebne skreślić) :
Nazwa części zamówienia

L.p.
1.
2.
3.
4.

12) zobowiązujemy się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w
zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy zgodnie z
treścią SIWZ,
13) Oświadczenie na temat polegania na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu
□ polegam/y na zdolnościach innych podmiotów
□ nie polegam/y na zdolnościach innych podmiotów.
14) oświadczamy , że jesteśmy małym / średnim* przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 4
lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2016, poz.1829).
15) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.b RODO w
zakresie dobrowolnego podania w ofercie: numeru telefonu, numeru fax, adresu poczty
elektronicznej- e-mail, Pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie, danych osoby do
kontaktu z Zamawiającym, celem prowadzenia postępowania i komunikacji z Zamawiającym.

3. Podajemy numer konta, na które będą dokonywane płatności w przypadku zawarcia z
nami umowy…………………………………………………………………………………
4. Całość oferty zawiera …………….kolejno ponumerowanych stron.
5. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1/…………………………….
2/…………………………….
3/…………………………….

PODPIS(Y):
L.p.
Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby
(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

1)

2)

3

4

