BKM-I.271.2.2019

Załącznik nr 1 do SIWZ

………………………………….
/miejscowość i data/
MIASTO BIAŁYSTOK
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA WYKONAWCY
…………………………………………………………………………………………………………………
…….…………
Siedziba (adres) Wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………..
…………………..
NIP ……..………………………………… REGON ……..………………………..………………… KRS
…………………………..…………………
Adres do korespondencji: ………………………………………………………………….
………………………………………………………….
Tel.: ………………………………..….…….. faks: …………………………………….…….. e-mail:
……………………………………………..
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawę i montaż 80 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta
Białegostoku”
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w rozdz. III SIWZ i
projekcie umowy z załącznikami za cenę ofertową brutto w wysokości
…………………..… PLN, obliczoną według poniższej tabeli:
L
p.

Długość
wiaty
x
szerokość

Ilość
gablot
rozkłado
wych

1

6mx1m

2

2

4 m x 0,6
m

1

3

6mx1m

3

4

4mx1m

1

Wielkość wiat
BKM 3modułowa
BKM 2modułowa
BKM 3modułowa
BKM 2modułowa

Ilość szt.

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość brutto

26
4
4
17
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5

6mx1m

1

6

6 m x 0,6
m

2

7

4mx1m

2

8

8mx1m

2

BKM 3modułowa
BKM 3modułowa
BKM 2modułowa
BKM 4modułowa

10
4
8
7

Razem cena ofertowa brutto

1) Konstrukcję wiat wykonamy z:

aluminium*

stali *
2) Udzielamy gwarancji na okres:

48 miesięcy*

60 miesięcy*

72 miesiące*
3) Rodzaj szyb zamontowanych w ścianach osłonowych wiat:
 szyby ze szkła hartowanego*
 szyby ze szkła bezpiecznego klejonego*
4) Listwy siedzisk i oparć w ławkach wiat przystankowych wykonamy z:
 kompozyt drewniany wzmocniony*
 drewno z drzew liściastych (buk, jesion)*
 drewno z drzew iglastych*
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia
i załącznikami do niej, i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w
SIWZ.
4. Oświadczamy, że zaoferowane ceny brutto, podane w niniejszym formularzu,
zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
5. Informujemy, iż wybór naszej oferty:
1) nie będzie prowadził do powstania po stronie Zamawiającego obowiązku
podatkowego wynikającego z ustawy o podatku od towarów i usług,*
2) będzie prowadził do powstania po stronie Zamawiającego obowiązku
podatkowego wynikającego z ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie jak
niżej.*
Następujący rodzaj (nazwa) towaru lub usług będzie prowadził do powstania
Zamawiającego obowiązku podatkowego:
a) ………………………….……….. o wartości netto …………………………………,
b) ……………………………….….. o wartości netto …………………………………,
6. Usługę objętą zamówieniem zamierzamy:
1) wykonać bez udziału podwykonawców;**
2) niżej wymienione prace zamierzamy powierzyć podwykonawcom: **
.........................................................
- ......................................................................................
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zakres powierzonych prac
nazwa
podwykonawcy
.........................................................
- ......................................................................................
zakres powierzonych prac
nazwa podwykonawcy
7. Akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do
podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
8. Oświadczam, że wypełniłem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r.) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.***
9. Oświadczamy, iż wymagane w SIWZ wadium w wysokości …………………...
……………….. zł zostało wniesione w dniu …………………….. w
formie ............................... Konto bankowe, na które ma nastąpić zwrot
wadium: ....................................................................
10.Oferta wraz z oświadczeniami i dokumentami została złożona na ………… stronach
kolejno ponumerowanych od nr ………… do nr …………
11.Do oferty załączono następujące oświadczenia i dokumenty:
1) …………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne wykreślić
** Odpowiednio wykreślić lub wykreślić i wypełnić
*** 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).
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