Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTY
Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie zadania pn.:

Dostawa kruszywa granitowego łamanego frakcji
0-31,5 mm w ilości 3 220 Mg
na drogi Gminy Tłuchowo w 2019 r.

Zamawiający

Gmina Tłuchowo, ul. Sierpecka 20,
87-605 Tłuchowo

Wykonawca
e-mail

…..................................@.......................................

Cena brutto za 1 tonę kruszywa

….....................................zł

w tym podatek VAT ( stawka. 23%)

słownie złotych: ....................................................................
…............................................................................................
…........................zł

Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia: …................................................................................zł
.
słownie złotych:.....................................................................
...............................................................................................
w tym podatek VAT ( stawka 23%)

…..........................zł

Termin płatności faktury (należy wpisać :
14 lub 21 lub 30 dni zgodnie z zapisami siwz)

............................ dni

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu umowy
do 31 sierpnia 2019 roku

Termin związania ofertą

30 dni

Uprawnieni przedstawiciele

1...................................................................
2...................................................................

Wykonawcy

data
Podpis i pieczęć:
(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

1

1. Oświadczamy, że:
1) Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich
żadnych zastrzeżeń,
2) Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
3) Akceptujemy postanowienia wzoru umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany
przez Zamawiającego,
4) Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia¹:
…..…..….......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
5) W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
6) Posiadamy rachunek bankowy w banku ……………………………..……..............................................
nr ……………………………………………………………..….…………………………...…...................
7) Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
….....................................................................................................................................................................
Numer telefonu: ..............................................................................................................................................
Numer faksu: ..................................................................................................................................................
e-mail ..............................................................................................................................................................
8) Oświadczam, że jestem małym / średnim przedsiębiorcą *
9) Oświadczamy, iż wybór naszej oferty prowadzi*/nie prowadzi* do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (art. 91 ust. 3a ustawy Pzp).
…........................................................................................………………………………….
(w przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego należy
wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania
oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku)
10) Oświadczamy, że wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych
informacji wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK)

11) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 2.
12) Do oferty dołączono następujące dokumenty:
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

data .................................................

Podpis i pieczęć
(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

¹brak w ofercie informacji o powierzeniu podwykonawcy części zamówienia, rozumiane jest jako nie korzystanie przez
wykonawcę z usług podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia.

1

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);
2

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).

2

Uwaga: Zamawiający definiuje małego i średniego przedsiębiorcę zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Art. 105. [Mały przedsiębiorca] Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający
równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.
Art. 106. [Średni przedsiębiorca] Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch
ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły
równowartości w złotych 43 milionów euro.
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