Załącznik nr 1
do siwz nr DGK-IV.271.82.2020

___________________________________________________________________________
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA WYKONAWCY _____________________________________________________
Adres Wykonawcy ___________________________________________________________
tel._________________________________ e-mail _________________________________
NIP _________________________________ REGON ______________________________1
Adres do korespondencji:
___________________________________________________________________________
tel.________

_ adres e-mail __________________

_______

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn.:
„Wykonywanie prac związanych z dekoracjami miasta Białegostoku z okazji rocznic
oraz świąt państwowych, kościelnych i miejskich”
I. Oferujemy następujące ceny:
Cenę ofertową brutto [Cof] ....................................................................................... zł
obliczoną, zgodnie z poniższą tabelą:
Przewidywana Wartość /zł/
Lp Wyszczególnienie
ilość/krotność (kol. 2 x kol. 3)
1

2

3

4

C1

miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe
za wykonanie dekoracji podstawowych
w wysokości: ………….…….zł brutto

x 36 (m-cy)

= …………...……

C2

cena jednostkowa za wykonanie jednej małej
dekoracji w ramach dekoracji dodatkowych
w wysokości: ………….…… zł brutto

x 30

= ……..…………

C3

cena jednostkowa za wykonanie jednej
średniej dekoracji w ramach dekoracji
dodatkowych w wysokości: …..................zł
brutto

x 150

= ……..…………

cena jednostkowa za wykonanie jednej dużej
C4 dekoracji w ramach dekoracji dodatkowych
w wysokości: ........................... zł brutto

x9

= …………...……

Cof

Razem brutto

= …………..………

36 – przewidywany okres obowiązywania umowy
Odpowiednio: 30, 150, 9 przewidywane ilości dekoracji dodatkowych, zgodnie z Rozdz. III pkt 8 siwz

II. Oświadczamy, że:
1
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1) usługę stanowiącą przedmiot zamówienia będziemy w stanie wykonywać w terminie

określonym w SIWZ,
2) projekt umowy, załączony do SIWZ został przez nas zaakceptowany; zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie
umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
3) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ,
4) prace objęte zamówieniem zamierzam wykonać bez udziału podwykonawców*/ przy udziale
podwykonawców*
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................*
zakres powierzonych podwykonawcom prac

nazwa podwykonawcy

5) 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) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
* 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).

III. Numer rachunku bankowego, na które zostanie przelane ewentualne wynagrodzenie
Wykonawcy

IV. Załącznikami do niniejszej oferty są:
(1) ................................................................................................................................................
(2) ................................................................................................................................................
(3) ................................................................................................................................................
Oferta i załączone do niej dokumenty zostały złożone na .............. kolejno ponumerowanych
stronach, od strony numer 1 do strony numer .............

-------------------------------------/miejscowość i data/

------------------------------------------------------------/podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy(-ów)/

__________________
1

odpowiednio wpisać
niepotrzebne skreślić
3
odpowiednie wybrać
2

2

