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......................................., ................................
pieczęć Wykonawcy
miejsce

dnia

ZDP.B.370.18.2019
FORMULARZ OFERTY
1. Dane dotyczące Zamawiającego
Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie
ul. Krańcowa 6,
21-100 Lubartów
www.zdp.lubartow.pl
email: budowa@zdp.lubartow.pl
2. Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa:
....................................................................................................................................................................
Siedziba:
....................................................................................................................................................................
Nr tel.: .............................................................. Nr faksu: .........................................................................
Adres e-mail firmowy ................................................................................................................................
NIP........................................... REGON.........................................................................
Osoba do kontaktu w sprawie oferty .........................................................................................................
nr telefonu ........................................... adres e-mail .................................................................................
3. Zobowiązania Wykonawcy:
Nawiązując do ogłoszenia o
nieograniczonego na:

zamówieniu

publicznym

prowadzonym

w

trybie

przetargu

Przebudowę drogi powiatowej nr 1252 L (Lipniak - Górka) – etap I
składamy ofertę na wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia za cenę:
Netto: ………………..zł
/słownie:………………………………………………………………………………………………../
Podatek VAT (23%) ……………….zł
Brutto: ……………….zł.
/słownie:………………………………………………………………./
4. Termin wykonania zamówienia:
Wykonam przedmiot zamówienia do dnia 29 listopada 2019 r.
5. Gwarancja jakości
udzielam gwarancji jakości na oferowany przedmiot zamówienia ………………… (w miesiącach)
Uwaga: Okres gwarancji musi wynosić :
- min. 24 miesiące / max. 48 miesięcy od daty odbioru końcowego bez wad i usterek
6. Warunki płatności : przelew w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego
7. Poświadczam wniesienie wadium w wysokości: .....................................
/ słownie…………………………………………………………………../,
w formie: ........................................... (dowód wniesienia wadium w załączeniu)
Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium:
......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
8. Oświadczamy ponadto, że:
1) Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego postępowania.
2) Gwarantujemy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ.
3) Cena oferty obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia - opisane w SIWZ oraz
wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
4) Cena oferty podana w PLN
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5) Sporządziliśmy ofertę zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
6) Akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy
się do jej podpisania na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
7) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od dnia,
w którym upływa termin składania ofert.
8) Świadomi odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty informacje
przedstawiają stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297k.k.)
9) oświadczamy, że całość przedmiotu zamówienia zrealizujemy samodzielnie bez udziału
podwykonawców **)
10) oświadczamy, że część zamówienia powierzamy podwykonawcy………………………………
………...……………………………………………………………………………….…………..……
/ firma podwykonawcy /

Lp.

Rodzaj i zakres powierzonej części zamówienia

11) Na podstawie art. 8 ust 3 ustawy PZP wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z
niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom
postępowania.
Lp.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie (wyrażone
cyfrą)
od

do

Wykaz dowodów ( m.in. dokumentów) wskazujących, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa oraz opis działań (środków) podjętych w celu zachowania poufności informacji:
1. …………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………
9. Jestem/śmy:
małym przedsiębiorstwem

…………………….tak/nie **)

średnim przedsiębiorstwem

…………………….tak/nie **)

dużym przedsiębiorstwem

…………………….tak/nie **)

10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
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 r.), dalej RODO – wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy, w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
*

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 należy wykreślić treść powyższego oświadczenia.

11. Do niniejszej oferty dołączamy:
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
12. Inne informacje Wykonawcy**)
............................................................................................................................................................
**)

JEŻELI DOTYCZY - niepotrzebne skreślić)

.......................................................................................................................
/podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

