ZP/02/2016

Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia
FORMULARZ OFERTOWY

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(pełna nazwa i adres Wykonawcy)*
w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, spółka cywilna tj.
wspólnicy spółki cywilnej) należy wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie (w przypadku spółki cywilnej należy wymienić wszystkich wspólników spółki cywilnej)
REGON........................................................................... NIP ................................................................................
tel. ............................................ fax. ....................................... adres e-mail .........................................................
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Współczesnym Wrocław we Wrocławiu oferujemy wykonanie
przedmiotu zamówienia:
1. w zakresie kryterium cena, gdzie łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy nie przekroczy kwoty …………………. (słownie: ………………) złotych netto powiększonej o
podatek od towarów i usług Vat w wysokości …………….. (słownie: ………………..), tj. ……………
(słownie: …………………………………………………………..) złotych brutto.
2. W zakresie Kryterium „Doświadczenie” wskazujemy, iż dysponujemy doświadczeniem
opisanym w treści Ogłoszenia w postaci ……... wykonanych/wykonywanych zamówień.
3. Oferujemy maksymalny czas dojazdu grupy interwencyjnej w 10 minut.
4. Oświadczamy, że zamówienie realizować będziemy: sami/z udziałem podwykonawcy-ów***
(w przypadku udziału podwykonawców w realizacji zamówienia, Zamawiający żąda wskazania części
zamówienia(zakres prac) powierzonej podwykonawcom) i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
5. Oświadczamy, że (zaznaczyć i wypełnić tylko i wyłącznie jeżeli dotyczy):


wybór złożonej przez nas oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

UWAGA: w przypadku zaznaczenia powyższego pola należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku
podatkowego u Zamawiającego i jego/jej wartość bez kwoty podatku.
Lp.

Nazwa towaru / usługi których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do powstania
obowiązku podatkowego u Zamawiającego

1
2
…
…
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Wartość towaru/ usługi bez
kwoty podatku

6. Składając ofertę oświadczamy, że:


zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść Ogłoszenia wraz z
załącznikami,
 oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w Ogłoszenia
i załącznikach do Ogłoszenia,
 w pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy warunki umowy na wykonanie zamówienia
zapisane w Ogłoszeniu wraz z załącznikami i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy
się do zawarcia umowy na proponowanych w nim warunkach, w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego,
 wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia składamy
ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu
uzyskania korzyści majątkowych,
 w Cenie brutto oferty uwzględniliśmy wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie
uważamy za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty,
a w szczególności podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W Cenie brutto oferty
uwzględniliśmy wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie
informacje, wymagania i warunki podane przez Zamawiającego w Ogłoszeniu i załącznikach
do Ogłoszenia oraz w wyjaśnieniach i zmianach Ogłoszenia i załączników do Ogłoszenia,
 akceptujemy 30 dniowy termin związania ofertą, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
7. Jako osobę do kontaktów z Zamawiającym w ramach prowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego wskazujemy:
Imię i nazwisko:.............................................................................................................................................
adres poczty elektronicznej: .........................................................................................................................
numer faksu: .................................................................................................................................................
8. Ofertę składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.
.............................
(data)

.........................................................................................
(pieczęć i podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

w przypadku osób fizycznych składających ofertę zgodnie z art. 43 4 Kodeksu Cywilnego nazwą
(firmą) osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, w przypadku spółki cywilnej należy wpisać imiona
i nazwiska wszystkich wspólników
** w przypadku
Wykonawcy którego wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego należy podać cenę bez podatku VAT (netto).
*

*** niepotrzebne skreślić

Strona 2 z 2

