PT.236.55.2020

Załącznik nr 1
do ogłoszenia o planowanym zakupie

miejscowość, data .....................................
............................................................
(pieczęć firmy)

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:
Nazwa: ......................................................................................................
Siedziba: ...................................................................................................
Adres poczty elektronicznej: .....................................................................
Strona internetowa: ...................................................................................
Numer telefonu: .........................................................................................
Numer faksu: .............................................................................................
Numer REGON: ........................................................................................
Numer NIP: ...............................................................................................
Dane Zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, ul.
Sienkiewicza 54, 39-300 Mielec, NIP 817-17-56-559, tel. 17 780 09 70,
faks 17 178 09 73.
1. Nawiązując do ogłoszenia o planowanym zakupie w postępowaniu na dostawę
skokochronu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Mielcu”, oferujemy wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami określonymi
w ogłoszeniu za:
cena ofertowa całkowita brutto: ………….........….. zł,
(słownie zł: ............................................................................................. ..../100),
cena ofertowa całkowita netto: ………………..…… zł,
kwota całkowita podatku VAT : .............................. zł,.
Cena oferty zawiera obowiązujący podatek VAT,
UWAGA: Jeżeli, w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do
powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku
od towarów i usług, Wykonawca musi poinformować Zamawiającego o powstaniu
takiego obowiązku podatkowego ze wskazaniem nazwy towaru, którego dostawa będzie
prowadziła do jego powstania, oraz wartości kwoty bez podatku VAT;
2. Oświadczam, że wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia 3 listopada
2020 r. i w sposób wskazany w ogłoszeniu o planowanym zakupie
3. Na przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na okres ......................... (min.24
miesięcy)
4. Termin płatności faktur wynosi 30 dni, licząc od dnia otrzymania faktury przez
płatnika.
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5. Oświadczenia dotyczące postanowień wskazanych w zaproszeniu do złożenia oferty
w postępowaniu
5.1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia o planowanym zakupie
wraz z załącznikami oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania
oferty i akceptuję wszystkie wymogi w nich zawarte, i nie wnoszę żadnych do
nich zastrzeżeń;
5.2. Oświadczam, że uważam się za związany z ofertą przez okres 30 dni;
5.3. Oświadczam, że załączone do ogłoszenia o planowanym zakupie wymagania
stawiane Wykonawcy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń
i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
6.1. Podpisane przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu
............................................................................................................................. ....
..................................................................................................................................
............................……………………………………………....................................…
7. Zastrzeżenie Wykonawcy:
Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie
mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:
………………………………………...……………………………………………………..….…
………….....………..........................................................................……………………….
..........................................................................................................................................
8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub w 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 (Uwaga: w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje
danych osobowych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO wykonawca nie składa oświadczenia należy wtedy usunąć treść niniejszego
oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
9. Osoba(osoby) do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie
zobowiązań umowy: ........................................... tel. kontaktowy, faks: ..................
zakres odpowiedzialności ........................................................................................
.........................................................tel. kontaktowy, faks: ......................................
zakres odpowiedzialności ........................................................................................
10. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku
składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze
(konsorcja/spółki cywilne) jest:
stanowisko: ................................................ ..….
imię i nazwisko: ................................................ ..….
tel./faks: ........................................................
uwagi: .............................................................
* niepotrzebne skreślić

...............….......………………………………………………
Podpis Wykonawcy
lub podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
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