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FORMULARZ OFERTY
CZĘŚĆ I:
Informacje dotyczące instytucji zamawiającej i postępowania o udzielenie zamówienia:
1.

Nazwa, adres i dane kontaktowe Zamawiającego:
Powiat Bełchatowski reprezentowany przez
Dyrektora Powiatowego Zarządu dróg w Bełchatowie
ul. Lipowa 67A, 97-400 Bełchatów
e-mail: pzd@powiat-belchatowsi.pl
NIP 769 220 47 21 REGON 590648422
Nazwa Zamawiającego na ePUAP:
Adres esp Zamawiającego na ePUAP:

2.

Tytuł zamówienia:
Zakup masy mineralno – asfaltowej na potrzeby wykonania remontów cząstkowych na gorąco

Część II:
1.

Informacje dotyczące Wykonawcy1:
Nazwa Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………….…..….
…………………………………………………………………………………………………………………
Adres siedziby:
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..……………………………
Imię i nazwisko osoby do kontaktu w sprawie złożonej oferty : ……………………………………………….

e-mail Wykonawcy …………………………..……………..……………………………………………..

PODPISY
data i podpisy osób upoważnionych do podpisywania dokumentów

(zgodnie z dokumentami rejestrowymi – odpis z KRS, Centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, pełnomocnictwa)
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Informacje na temat przedstawicieli prawnych Wykonawcy:
Imię i nazwisko (imiona i nazwiska) osoby (osób) upoważnionych do prawnego reprezentowania
wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:
1.

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………

2.

Stanowisko/działający jako: …………………………………………………………………..………….

Oświadczam, że nie prowadzę działalności gospodarczej *.
*Uwaga; w przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej należy w pkt 1 w Części ust.1 Informacje dotyczące
wykonawcy podać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a na etapie podpisania umowy zamawiający poprosi o
PESEL, oraz inne niezbędne informacje dotyczące ustalenia składek, w takim przypadku projekt umowy zostanie
dostosowany do formy prawnej wykonawcy.

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o założenia wynikające z SIWZ za cenę sprzedaży
1 tony masy mineralno – asfaltowej na potrzeby wykonania remontów cząstkowych na gorąco
Netto ……………………….. zł + ….. % VAT, tj. …………… zł, brutto ……………………………….. zł
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………)
3. Odległość wskazanego przez Wykonawcę punktu odbioru masy od siedziby Obwodu Drogowego Nr 2 w
Szczercowie, ul. Łaska 31, 97-400 Bełchatów to: ………………………………km, punkt odbioru mieści
się w …………………………………………………………………………………
4. Oświadczam, że zobowiązuję się wydać stanowiących przedmiot zamówienia sukcesywnie, według
bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 01.12.2021 r .
5. Oświadczam, że:
1) zapoznałem się z warunkami realizacji dostaw i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
2) zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SWZ projektu umowy i przyjmuję go bez
zastrzeżeń;
3) przedmiot mojej oferty jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia;
4) jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia w którym upływa termin składania
ofert podany w SWZ tj. do dnia 07.04.2021 r.
6. Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią
następujące elementy oferty*:
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Zostały one złożone w osobnym pliku oznaczonym jako „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa” i przesłane wraz z ofertą.

PODPISY
data i podpisy osób upoważnionych do podpisywania dokumentów

(zgodnie z dokumentami rejestrowymi – odpis z KRS, Centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, pełnomocnictwa)
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7. Oświadczam, Zamówienie zrealizuję: sam / przy udziale podwykonawców*
1) zakres zamówienia ………………………………………………………………………………
wskazać przybliżony zakres, także w %
……………………………………………………………………………………………………….
nazwa i adres podwykonawcy

8. Oświadczam, że wybór mojej oferty prowadzi/nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w następującym zakresie:
5) wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do
powstania obowiązku podatkowego:………………………………………………
6)

wskazanie wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty
podatku: …………………………………………………………………………………………..

7) wskazanie stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie
miała zastosowanie: ………………………… Uwaga: zaznaczyć właściwą odpowiedź.
9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 2 wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.3
10. Oświadczam, że upoważniam Zamawiającego do samodzielnego pobrania dokumentów
dotyczących mojej firmy z ogólnodostępnych baz danych, w szczególności z rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 346) tj. bazy KRS / CEIDG*, w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer Wykonawcy w KRS ……………………………………………………………………………
NIP Wykonawcy (rejestr CEIDG) …………………………………………………………………….
11. Oferta została złożona na ………………. zapisanych, kolejno ponumerowanych stronach.
12. Informacja wymagana w celach statystycznych do zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą?
Odpowiedź: TAK

; NIE

Zgodnie z treścią załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r.
a) średnie przedsiębiorstwo:
- zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz
- jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro,
b) małe przedsiębiorstwo:
- zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz
- jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.
13. Załącznikami do formularza oferty są:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania zgodne z treścią załącznika nr 2 do
SWZ (oświadczenie z art. 125 ust 1 ustawy) – obligatoryjnie.
2) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie
zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
3) szczegółowy opis rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy).

……………………………………, dnia …………….. r.
miejscowość

w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć,
iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną
2 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).
3 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).
*Niepotrzebne skreślić
1
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