Załącznik nr 2 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy: ..............................
......................................................................
Adres: ...........................................
......................................................................
Adres do korespondencji: ...........................................
......................................................................
NIP: ...............................................................
PESEL/KRS: ...........................................................

......................................................................
numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym

......................................................................
adres e-mail wykonawcy

OFERTA WYKONAWCY
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zaprojektowanie
i wybudowanie (dostawa) dwóch statków inspekcyjno-kontrolnych.
nr ZP-5/2018.
.
1. Zgłaszam swój udział w postępowaniu oraz oferuję realizację zamówienia, zgodnie ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, według następujących warunków
cenowych:
cena całkowita netto: ............................................................................................ zł

słownie złotych: ........................................................................................................
podatek VAT w wysokości ............................................................................ zł

słownie złotych: .........................................................................................................

cena całkowita brutto: ....................................................................................... zł

słownie złotych: ........................................................................................................
2. Oświadczam, że zaoferowana cena zawiera ogół należności publicznoprawnych związanych w
wypłatą wynagrodzenia, z zastrzeżeniem pkt 13.
3. Akceptuję termin realizacji zamówienia określony przez Zamawiającego w SIWZ.
4. Akceptuję wskazane we wzorze Umowy warunki płatności.
5. Na potrzeby kryterium oceny ofert, wraz z ofertą składam Załącznik nr 6 do SIWZ, zawierający
wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia*** (niepotrzebne skreślić) .
6. Oferuję udzielenie gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres:
Lp.

Liczba miesięcy*** (niepotrzebne skreślić)

1.

24 miesiące

2.

36 miesięcy

3.

48 miesięcy lub więcej, tj …… (podać liczbę
miesięcy)

7. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie:
Lp.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia*** (niepotrzebne skreślić)

1.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wskazany w SIWZ, tj. do końca grudnia
2021 r.

2.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia krótszy o 4 miesiące od wskazanego w SIWZ,
tj. do końca sierpnia 2021 r.

3.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia krótszy o 8 miesięcy od wskazanego w SIWZ,
tj. do końca kwietnia 2021 r. lub krócej, tj. do dnia ……… r. (podać termin)

8. Oświadczam, że jestem związany ofertą w terminie wskazanym w SIWZ.
9. Oświadczam, że zapoznałem się ze treścią SIWZ i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń. Tym
samym zobowiązuję się do spełnienia wszystkich warunków zawartych w SIWZ.
10. Oświadczam, że akceptuję wzór umowy. Jednocześnie zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej
oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam***:
- siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców;
- przy udziale podwykonawców:

L.p.

Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom oraz
nazwy/firmy podwykonawców,

12. Wadium należy zwrócić na rachunek bankowy nr ……………………………………………….……. /
w przypadku wniesienia wadium w innej formie na adres …………………………………………...
13. Informacja, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego: TAK/NIE (właściwe zakreślić).
W przypadku zakreślenia TAK - wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie
będzie
prowadzić
do
jego
powstania:
………………………………………………………………………………………………. oraz wskazanie
ich
wartość
bez
kwoty
podatku
……………………………………………………………………………………………….
14. Oświadczam, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem***, małym przedsiębiorstwem***, średnim
przedsiębiorstwem***.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia
mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza
43 mln euro.
Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych
i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

***) niepotrzebne skreślić

15. Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z roz. XV
SIWZ.
16. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(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.****
17. ****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).

18. Ofertę niniejszą wraz z załącznikami składam na …………. kolejno ponumerowanych stronach.
19. Podaję następujące hasło dostępu do pliku JEDZ: …
20. Do niniejszej oferty załączam:
1) .............................................................;
2) ..............................................................;
3) ..............................................................;
17.Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
prawny i faktyczny aktualny na dzień otwarcia ofert.
............................., dnia ...............................
………………........................................
Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy

