2/2017

Załącznik Nr 1 do SIWZ
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

OFERTA
Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy:

………………….………………………………………………………………….……………….. *
KRS/CEIDG: …………………………………...**
(w przypadku oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców ze wskazaniem Pełnomocnika, a poniżej wpisać
jego dane)

Adres korespondencyjny: ………………………………………………………………………………………………..
Województwo:.........................................................**
REGON:…………………………………………**

Powiat: ............................................................................**

NIP/PESEL: ……………..………………….………..…………..**

KRS/CEIDG: …………………………………...**

E-MAIL: ……………………………………………………...

(w przypadku oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców ze wskazaniem Pełnomocnika, a poniżej wpisać
jego dane)
* - w przypadku Wykonawców zagranicznych należy podać kraj, ** - Wykonawcy zagraniczni nie wypełniają

JESTEM* / NIE JESTEM* PRZEDSIĘBIORSTWEM*, **, ***

MIKROPRZEDSIĘBIORSTWEM*

,

BĄDŹ

MAŁYM*

LUB

ŚREDNIM

* - niepotrzebne skreślić;
** - przez mikroprzedsiębiorstwo należy rozumieć, przedsiębiorstwo które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mil euro; przez małe przedsiębiorstwo należy rozumieć, przedsiębiorstwo które
zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mil euro; przez średnie
przedsiębiorstwa należy rozumieć, przedsiębiorstwa które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami, i
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mil euro lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 mil euro;
*** - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać informację w zakresie
wszystkich Wykonawców

składając ofertę na rzecz XCIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN. S. MACZKA W
WARSZAWIE, w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
„KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII CIEPLNEJ DO BUDYNKU XCIV LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN. S. MACZKA W WARSZAWIE”
1.Zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz
z załącznikami, oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za maksymalne
wynagrodzenie :
cena brutto (z należnym podatkiem VAT, wg ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z
2017 r, poz. 1221 z późn. zm.)

....................................................zł,
słownie złotych brutto:.........................................................................................................................
2.Oświadczam/y, że minimalny okres płatności wynoszący 21 dni przedłużamy do ……….. dni
3.Oświadczam/y, że zatrudniamy co najmniej …………… osób/y niepełnosprawnych/e w
rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm. ) na podstawie
umowy o pracę co najmniej w ½ pełnego wymiaru czasu pracy.

........................................... dnia .........................................
...............................................................................
(czytelny podpis albo parafa i pieczątka imienna
osoby(osób) uprawnionej(ych) do
reprezentowania Wykonawcy/ów lub Pełnomocnika
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia)

2/2017
*W przypadku nie wskazania liczby osób niepełnosprawnych Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zatrudnia osób
niepełnosprawnych

4.Oferuję/emy wykonanie zamówienia w terminie od daty podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż
od 01.01.2018 r.) do 30.11.2019 r.
5. Oświadczam/y, że (niepotrzebne skreślić):
- zamówienie wykonam/y samodzielnie;
- następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom:
Nazwa/imię i
podwykonawcy

nazwisko

Adres podwykonawcy

Określenie
powierzonej części
zamówienia (zakres
realizowanych
dostaw)

6.Zapoznałem/liśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz otrzymałem/liśmy
niezbędne informacje do przygotowania oferty.
7.Akceptuję/my wskazany w SIWZ czas związania ofertą 30 dni. Termin ten rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
8.Akceptuję/emy istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik do SIWZ i w razie wybrania
mojej/naszej oferty zobowiązuję/emy się do jej podpisania w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
9.Ofertę składam/y na .............. ponumerowanych stronach w sposób ciągły, które stanowią
następujące dokumenty:
Lp.

Nazwa dokumentu

1.

Pełnomocnictwo, o którym mowa w Części III - pkt 1.4.1.1. lub 1.4.4.1. lit.b) SIWZ - jeżeli
dotyczy wraz z dokumentem lub wskazaniem dostępności dokumentu w formie
elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy
danych, o których mowa w Części III - pkt 1.4.1.1. SIWZ

2.

Formularz cenowy (załącznik nr 2 do SIWZ)

3.

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3
do SIWZ)

4.

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do
SIWZ)

Itd.

........................................... dnia .........................................
...............................................................................
(czytelny podpis albo parafa i pieczątka imienna
osoby(osób) uprawnionej(ych) do
reprezentowania Wykonawcy/ów lub Pełnomocnika
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia)

