Postępowanie nr PTBS/ZP/1/2020 - Załącznik Nr 2 do SIWZ

…………………………..…………………………
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA
na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:
„Wymiana dwóch kotłów gazowych o mocy 225 kW każdy, dostosowanie dwóch przewodów spalinowych
wraz z robotami towarzyszącymi w kotłowni zlokalizowanej w budynku położonym w Pszczynie
przy ul. Korfantego 45-47”

I.

DANE WYKONAWCY: 1

1.

Nazwa: ...........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………

2.

Adres: .............................................................................................................................................

3.

Osoby reprezentujące:
3.1. ………………………………………… stanowisko ………………..………...……..….
3.2. ………………………………...……… stanowisko ………..…………..……....……….

4.

Konto bankowe Wykonawcy: .........................................................................................................

5.

Numer identyfikacji podatkowej NIP: .......................................; REGON.....................................

6.

Nr tel.: ……………………………….………, adres e-mail:……………………………….………...…….

II. OFERTA:
Niniejszym składam/my ofertę na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: „Wymiana dwóch kotłów
gazowych o mocy 225 kW każdy, dostosowanie dwóch przewodów spalinowych wraz z robotami
towarzyszącymi w kotłowni zlokalizowanej w budynku położonym w Pszczynie przy ul. Korfantego 45-47”,
znak sprawy: PTBS/ZP/1/2020 w zakresie określonym w załączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, za kwotę ryczałtową:
bez podatku VAT (netto): ………………………………..PLN
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………….…….)
plus należny podatek VAT …. % w wysokości ………………………PLN
co stanowi łącznie cenę całkowitą oferty (brutto)……………………………………….PLN
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………….…….)
Zobowiązuję/my się do udzielenia gwarancji jakości i rękojmi na okres ………… lat, na zasadach opisanych w
pkt 2.6. i 2.12. SIWZ i załączniku do projektu umowy.
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W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną należy podać nazwę i adres każdego z wykonawców.
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Wadium zostało wniesione w dniu ………………..………..…..………. w formie ………………………………………………………….
w kwocie …………………………………………..
Zwrot wadium wniesionego w pieniądzu, proszę dokonać na rachunek:
…………………………………………………………………………………………………………………….

III. OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczam/my że zapoznałem/zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi
w SIWZ oraz wzorem umowy i że akceptujemy je bez zastrzeżeń.
2. Oświadczam/my, że znane są mi/nam warunki realizacji zamówienia oraz że posiadam/my wszystkie
informacje niezbędne do przygotowania oferty.
3. Oświadczam/my, że niniejszą ofertę przygotowałem/liśmy zgodnie z wymaganiami określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia
wynikłe w trakcie procedury przetargowej stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we
wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego.
4. Oświadczam/my, że uważam/my się za związanego/związanych ofertą do terminu ważności oferty
wskazanego w SIWZ i zobowiązuje/my się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zawrzeć umowę
o treści jak w załączonym do SIWZ wzorze umowy.
5. Oświadczam/my, że przedmiotowe zamówienie zrealizuję/zrealizujemy zgodnie z zapisami SIWZ i umowy.
6. Oświadczam/my, że akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ.
7. Oświadczam/my, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w SIWZ.
8. Oświadczam/my, że podana cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową oraz zawiera wszelkie koszty
niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, wynikające z treści SIWZ oraz projektu umowy, w tym
podatek VAT w ustawowej wysokości.
9. Oświadczam/my, że podana cena ofertowa nie ulegnie zmianie w całym okresie realizacji umowy.
10.Oświadczam/my, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowego zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
11.Oświadczam/my, że zamierzamy/ nie zamierzamy* realizować zamówienie z udziałem podwykonawców:
……………………………………………………….………………………………………………………………………………...………………………….
(Część zamówienia, której wykonanie zamierza się powierzyć Podwykonawcy)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Nazwa/firma Podwykonawcy)
12. Oświadczam/my, że w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do
dostarczenia przed podpisaniem umowy Zamawiającemu umowy regulującej naszą współpracę (dotyczy
Wykonawców wspólne ubiegających się o udzielenie zamówienia).
13. Oświadczamy, że nasze przedsiębiorstwo jest średnim lub małym przedsiębiorstwem



nie



tak

14. Oświadczam/my, 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.
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15 Oświadczam/my, że wybór oferty będzie/nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego.
Poniższa tabela wskazuje nazwy (rodzaje) towarów lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług:
nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

wartość bez kwoty podatku
_ _ _ . _ _ _ . _ _ _, _ _ zł
_ _ _ . _ _ _ . _ _ _, _ _ zł

16. Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty:
a) …………………………………..………………………………………………….
b) ………………………………………………………………………………………
c) ………………………………………………………………….……………………
d) ………………………………………………………………………………………..

……………………………..,dnia………………………..2021 r.
...............................................................................
(pieczątka i podpis osób/y uprawnionych do
składania oświadczeń woli)

*niepotrzebne skreślić.
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