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FORMULARZ OFERTY
DOSTAWA OPRAGROMOWANIA DO PROCESU REALIZACJI
I KOORDYNACJI INWESTYCJI BUDOWLANEJ

……………………………….., dnia ……………………………..

DANE WYKONAWCY1:
Nazwa:

………………………………………………………………………………………………………….

Adres:

………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………….

Ja/My niżej podpisany/-i ……………………………………………………………………………….. jako
uprawniony do działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy wskazanego wyżej, w odpowiedzi
na zaproszenie do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie zapytania o cenę na „dostawę oprogramowania do procesu realizacji i koordynacji inwestycji”,
składam/-y przedmiotową ofertę.
1.

OFERTA
Oferuję/-emy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia za cenę całkowitą:

brutto:

…………………………………… słownie: …………………………………………………
……………………………………………………………………………………....................

podatek VAT:

…………………………………… słownie: ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..

netto:

…………………………………… słownie: …………………………………………………
……………………………………………………………………………………...………………….

Powyższe ceny oferty ma charakter ryczałtowy w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia
i uwzględnia wszystkie elementy jakie są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz zawiera
wszystkie należności.
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W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy podać dane dla wszystkich Wykonawców.
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OŚWIADCZAMY, ŻE

2.1. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
2.2. oferowany przedmiot zamówienia pochodzi z legalnego źródła i zostanie zakupiony w autoryzowanym
kanale sprzedaży producenta,
2.3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
2.4. zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz we wzorze umowy zostały przez nas
zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej
do zawarcia umowy uwzględniającej w swojej treści wskazane warunki w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego,
3.

INFORMUJEMY, ŻE

3.1. wybór oferty:
[..] nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
[..] wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
w odniesieniu do następujących towarów: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Wartość towaru powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ……………………… netto2.
3.2. wskazany wyżej Wykonawca jest3:
[..] mikro4
[..] małym5
[..] średnim6
przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. 2016.1829 ze zm.).
3.2. informacje

i

dokumenty

składające

się

na

Ofertę,

zawarte

na

stronach

………………………………………….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr …………. do Oferty,
i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane.
3.3. Oferta została złożona na …………………… kolejno ponumerowanych stronach.
3.4. wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres7:
…………………………………………………………………………………………………………………..
e-mail: ………………………………………………………………………………………………………….

2

Dotyczy Wykonawców, których wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług. Regulacja zawarta w art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych.
3
Zaznaczyć właściwe „x”
4
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2
milionów EUR.
5
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionów EUR.
6
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż
250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
7
Wypełnić w przypadku innego adresu niż wskazany w Formularzu oferty na str. 1 (Dane Wykonawcy).
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3.5. Integralną część Oferty stanowią:
Oświadczenia Wykonawcy.
Pełnomocnictwo do podpisania umowy8
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………...

…………………………………………………………………
data podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

8

O ile prawo to nie wynika z innych dokumentów lub pełnomocnictw złożonych wraz z ofertą (pkt. 9.5.3. SIWZ).

