PZD-ZP-3703-10-02/2021
Załącznik Nr 1 do SWZ
Formularz oferty
WYKONAWCA
………………………………
………………………………
………………………………
(pełna nazwa Wykonawcy)

………………………………
………………………………
(adres)

………………………………
(nr telefonu)

………………………………
(NIP/PESEL)

………………………………
(REGON)

………………………………
(KRS/CEiDG)

ZAMAWIAJĄCY
Powiat Bełchatowski
reprezentowany przez Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg
w Bełchatowie
OFERTA Firmy
w ramach udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji
dotyczącym zadania pn.:
„Remont drogi powiatowej nr 1920E na odcinku Imielnia – Parzno od km 4+610 do km 5+601”
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe, w oparciu o założenia
wynikające z SWZ,
za cenę netto ……………….. + ……. % VAT, tj. ……………… zł, brutto …………………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………………. ../100).
2. Udzielam gwarancji jakości wykonanych robót na okres …………… miesięcy od dnia odbioru
końcowego robót przez Zamawiającego (warunek min. 24 miesięcy, max 36 miesięcy).
3. Zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
4. Zamierzam powierzyć Podwykonawcom do wykonania następującą część przedmiotu zamówienia
objętego moją ofertą:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(należy wskazać przybliżony zakres, także w %, nazwę i adres Podwykonawcy, jeśli jest już znany;
w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie posiadał Podwykonawców, należy tę pozycję w zakresie wypełnienia pominąć)

5. Oświadczam, że:
1) zapoznałem się szczegółowo z treścią SWZ wraz z załącznikami, nie wnosimy do niej żadnych
zastrzeżeń lub uwag oraz stwierdzamy, że uzyskaliśmy niezbędne informacje do prawidłowego
przygotowania oferty,
2) bezwarunkowo akceptuję projekt umowy i zobowiązuję się do jej zawarcia po wyborze naszej oferty
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
3) jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia w którym upływa termin składania
ofert podany w SWZ, tj. do dnia 22.12.2021 r.,
4) 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,
5) 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:
a) wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły
do powstania obowiązku podatkowego : ……………………………………………………………. ;
b) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez
kwoty podatku ………………………………………………………………………………………. ;
c) wskazanie stawki podatku od towaru i usług, która zgodnie z wiedza Wykonawcy, będzie miała
zastosowanie: ……………………………………………………………………………………….. .
(zaznaczyć właściwą odpowiedź)

6) 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.
6. Wadium o wartości 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) zostało uiszczone
w formie ……………………………………………………………………………………………………. .
7. Posiadamy rachunek w banku ……………………………………………………………………………… .
Nr konta ……………………………………………………………………………………………………. .
8. Oświadczamy, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji są zawarte w naszej ofercie w następujących częściach/pozycjach:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
Zostały one złożone w osobnym pliku oznaczonym jako „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa” i przesłane wraz z ofertą.

9. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeżeli dotyczy):
Imię i nazwisko ………………………………………………………
Stanowisko …………………………………………………………..
Tel./faks ………………………………………………………………
e-mail: ………………………………………………………………..
10. Do niniejszej oferty dołączamy następujące załączniki:
1) ……………………………………………………………………………………………….
2) ……………………………………………………………………………………………….
3) ……………………………………………………………………………………………….
4) ……………………………………………………………………………………………….
5) ……………………………………………………………………………………………….
6) ……………………………………………………………………………………………….
zgodnie z warunkami SWZ.
11. Osoba upoważniona do prawnego reprezentowania Wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia:
Imię i nazwisko ………………………………………………………….
Tel. ……………………………………………………………………….
e-mail …………………………………………………………………….

…………….……. , dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………
(podpis)

* niepotrzebne skreślić

