MODR 12/2018

Załącznik nr 9 do SIWZ

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

(nazwa i adres Wykonawcy)

NIP:

……………………………………

REGON:

……………………………………

Tel.

……………………………………

Fax.

……………………………………

e-mail:

……………………………………

/miejscowość i data/

FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający:

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego siedzibą w Warszawie
ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa
Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę
dachu w budynku „Sienkiewiczówka” w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział
Poświętne w Płońsku, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, oświadczamy iż:

1.

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz z wymaganiami
określonymi w SIWZ za łączną cenę ofertową:
a) cena ofertowa netto w wysokości …………….………… zł netto (słownie: ……………………....……
………………………………………………………………………………………………………...),
b) kwota podatku vat ……………… zł (słownie: ………………………………………………………. ),
c) cena ofertowa brutto (suma kwoty netto i podatku vat) w wysokości ……………….…… zł brutto
(słownie:

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

………………………………………………………………………………………………………..).

2.

Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty i składniki
związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami jego realizacji określonymi w SIWZ, oraz w
dokumentacji projektowej, STWiORB i dokonanej wizji lokalnej.

3.

W ramach niniejszej oferty udzielamy na całość wykonanych robót budowlanych ………… miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych robót, liczonej od daty odbioru
przedmiotu umowy.
(Minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu
gwarancji dłuższego niż 96 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowane. W przypadku braku wskazania okresu gwarancji i
rękojmi, Zamawiający uzna, że Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy i taka liczba zostanie wzięta
pod uwagę przy wyliczaniu punktów dla kryterium oceny ofert „okres gwarancji”).

4.

Zamówienie będzie zrealizowane *
 w terminie do dnia 31.10.2018 r.,
 w terminie do dnia 09.11.2018 r.,
 w terminie do dnia 20.11.2018 r.,
 w terminie do dnia 30.11.2018 r. (termin maksymalny).
* niepotrzebne skreślić
W przypadku braku wskazania terminu realizacji zamówienia, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje

zamówienie do dnia 30.11.2018 r. i taki termin zostanie wzięty pod uwagę przy wyliczaniu punktów dla kryterium oceny ofert
„termin wykonania zamówienia”.

5.

Oświadczamy, że zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz rozdziałem II ust. 17 SIWZ przedmiot
zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych dekarskich zrealizujemy przy pomocy osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

6.

Stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, oświadczamy, że wybór naszej oferty:
 nie będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.),
 będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.).
Jednocześnie wskazujemy nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania ………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………….……………………………
wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku ………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić
Zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia
niniejszej oferty.
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni, licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym
dniem).
Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy sami / przy udziale Podwykonawców *
* niepotrzebne skreślić
a) wykonanie niżej wskazanych części zamówienia powierzymy podwykonawcom:
 ……………………………………………………………………………………..……;
 ……………………………………………………………………………………….….;
 ……………………………………………………………………………….…………..

7.
8.
9.
10.

b) Podwykonawcą będzie firma/-y:
 ……………………………………………………………………………………..……;
 ……………………………………………………………………………………….…..

11. Oświadczamy, że jesteśmy małym/średnim przedsiębiorstwem ( tak / nie * )
* niepotrzebne skreślić

(Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie
przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które nie jest małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR).

12. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.

13. Oświadczam, że 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 **.
* 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).
** 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).

14. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ……..... do ……..... informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

15. Oferta została złożona na …….... stronach, kolejno ponumerowanych od nr …….... do nr ...............
______________________________________
podpis Wykonawcy (osoby upoważnionej)

