Załącznik nr 1 do ogłoszenia z dn. 27.07.2018 r.

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

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

(pieczęć firmowa)

(miejscowość i data)

Formularz Ofertowy

Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy:

………………………………………………………….………………………………….………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

Zarejestrowany adres siedziba (Wykonawcy):
ul. ……………………………………..…….………… kod ……...- ……..… miejscowość ………..…………………..…………………...
województwo………………………………….……………….... powiat …………………………..………………..………………...….….
Nr komórkowy …….............................................e-mail………..........................................................................
Regon.......................................................................NIP.......................................................... ......................
Nawiązując do ogłoszenia IB PAN opublikowanego w bazie konkurencyjności w dniu ……………………..…….
pod nr …………………. pn. „adaptacja pomieszczeń IB PAN na pracownie digitalizacyjne dla potrzeb
realizacji projektu OZwRCIN „ przedstawiamy naszą ofertę:
1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia opisanego w zał. nr 3 do ogłoszenia
(przedmiar robót) za: cenę netto: ……………………….………………………………………………………….zł,
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………),
podatek VAT: …..……… %, ……………. zł (słownie: …….……………………………………………………………………...……...),
cenę brutto: ………………….………… zł, (słownie: ……………………………………………………………………….……..……..…),
2. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia w terminie: ……………………….. dni
roboczych od daty zawarcia umowy.
3. Udzielamy gwarancji na wady fizyczne za wykonane roboty budowlane. Okres gwarancji wynosi
…………………… miesięcy od daty odbioru końcowego.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego
zastrzeżeń.
5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
6. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy, na warunkach
wskazanych w zał. nr 4 do ogłoszenia (wzór umowy), w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.

7. Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji
zamówienia w części dotyczącej ………………………………………………………………. .
8. Oświadczamy, że realizację zamówienia zamierzamy/nie zamierzamy* powierzyć następującym
podwykonawcom:
Lp.

Nazwa firmy

Adres

Zakres powierzonych prac

1
2

9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
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 (dalej RODO)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
(W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczące lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO – punkt 9 można wykreślić.)
UWAGA: (dotyczy osób fizycznych w rozumieniu RODO)
Złożenie oferty w ramach niniejszego postępowania równoznaczne będzie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
Twoich danych osobowych w zakresie objętym złożoną ofertą oraz oświadczeniem, iż zostałeś poinformowany o
przysługujących Ci prawach w szczególności do cofnięcia zgody. W celu skorzystania z przysługujących Ci praw
należy przesłać stosowne oświadczenie na adres Administratora w wersji pisemnej bądź elektronicznej.

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. ……………………………………………………………………....…………………………………………………………..
2. ……………………………………………..………………………………….....................................................
3. .........................................................................................................................................
Oferta zawiera ………………… kolejno ponumerowanych stron.
11. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorcą bądź małym lub średnim przedsiębiorcą*:
 TAK
 NIE
* zaznaczyć odpowiednie

………………………………….……………………………………………..
Podpis osoby/osób uprawnionych do
reprezentowania oferenta
Pieczęć imienna

