Zał. Nr 1 do SIWZ
...................................., dnia................2019 r.
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:
Nazwa …………………………………………………………………………………………………………………………
Adres ………………………………………………………………………………………………………………………….
NIP ……………………………………………………………………………………………………………………………..
REGON ……………………………………………………………………………………………………………………….
Tel ………………………………….………………………………………………………………………………………….
Fax. ………………………………….………………………………………………………………………………………..
E-mail …………………………….………………………………………………………………………………………….

FORMULARZ OFERTOWY
1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest udzielenie
zamówienia publicznego na dostawę mięs, produktów mięsnych, podrobów oraz wędlin
i wyrobów wędliniarskich do obiektów „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. SKŁADAM
OFERTĘ w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia pkt. 1.1 i postanowieniami wzoru umowy oferuję realizację
zamówienia za:
Łącznie cenę brutto ……………………………………………………………………………PLN
Słownie …………………………………………………………………………………………PLN
Zamawiający informuje, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
1. Wykonawca określi w Formularzu ofertowym całkowitą łączną cenę brutto realizacji
zamówienia wynikającą z sumy kolumny VI, wiersz od 1 do 54 wskazanych w załączniku
nr 4 do SIWZ.
2. Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienia cząstkowe (wartość brutto pojedynczej dostawy
od, której Wykonawca uzależnia przyjęcie pojedynczego zamówienia realizacji) przy ich
minimalnej wartości w ………………………… zł brutto.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i wzorem umowy i nie wnosimy do nich
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. Oświadczamy, że uważamy się za
związanych ofertą przez okres 30 dni.
4. W przypadku wyboru Naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty
i wykonania zamówienia.
6.

Oświadczamy, że w celu realizacji zamówienia będziemy używać do przewozu mięs,
produktów mięsnych, podrobów oraz wędlin i wyrobów wędliniarskich:

- pojazdu przystosowanego do utrzymania właściwej temperatury produktów;
- pojemników utrzymanych w czystości i w dobrym stanie technicznym.
7. Nie wyrażamy zgody na udostępnienie innym uczestnikom postępowania zawartych w Naszej
ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

8. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty**:
1)
2)
3)
4)
5)

9. Oświadczamy, że niniejszą ofertę składają niżej wymienieni Wykonawcy występujący jako
konsorcjum/spółka cywilna*.
Jako pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie składających niniejszą ofertę
ustanawia się ……………………………………………………………………..…………… .
Powyższe pełnomocnictwo dotyczy reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego/ reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy.
10. Zapłata faktur wystawionych przez Wykonawcę,
otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

nastąpi w ciągu 14 dni, od dnia

11. Oświadczamy, że akceptujemy warunki trybu przetargu nieograniczonego.
12. Zobowiązujemy się do wykonania zleconej Usługi zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SIWZ,
postanowieniami Umowy oraz innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących,
uzupełniających podaną regulację prawną.

13. Dotyczy podwykonawców:
13.1. Następującą część przedmiotu zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom
(opisać

nazwę,

adres

oraz

opisać

tę

Część)

……………………………………….……………….............................................
.................................................................................................................................
13.2. Jeżeli wykonawca nie poda żadnej informacji w punkcie 13.1., zamawiający
potraktuje to jako informację, że wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania
żadnej części zamówienia podwykonawcom.
14.

Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy (w przypadku oferty wspólnej podać informację dla każdego z
wykonawców)*:
mikro/ małe/ średnie przedsiębiorstwo *

* Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6.05.2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw, małych i
średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36):
 mikroprzedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego roczny obrót
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln. EUR;
 małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln. EUR;
 średnie przedsiębiorstwa – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50
mln. EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln. EUR.

Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych do
występowania w imieniu Wykonawcy

** W tym miejscu Wykonawca zobowiązany jest wyszczególnić wszystkie dokumenty, jakie załączone zostały do Oferty.
* Niepotrzebne skreślić

