Załącznik nr 1 do SIWZ
…………………………………………
Pieczęć firmowa

Formularz ofertowy

Nazwa (zarejestrowana firma albo imię i nazwisko) Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
Adres Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu oraz adres e-mail:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
REGON: …………………………………………………………………………………
NIP:

…………………………………………………………………………………

Numer rachunku bankowego Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji
oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i podstawowego w siedzibie Muzeum Współczesnego Wrocław
przy pl. Strzegomskim 2a”
1.

Zobowiązujemy się:
a) wykonać przedmiot zamówienia:
za cenę brutto …………………………………………………………………………………………zł
słownie ………………………………………………………………………………………………………
w tym kwota netto ………………………………………………….………………………………zł
słownie …………………………………………………………………….…………………………………
wysokość podatku VAT …………………………% tj. ……………………………………………………………zł
słownie ………………………………………………………………………………………………………………………zł
b) udzielamy …………lat gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

2.

Akceptujemy:
 Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy (zgodnie
z załącznikiem nr 6 do SIWZ),
 wskazany w SIWZ termin związania ofertą - 30 dni,
 termin płatności faktury – 14 dni kalendarzowych licząc od dnia dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury częściowej, po każdym etapie zamówienia, wraz z podpisanym przez
Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołem odbioru do siedziby Zamawiającego (Muzeum
Współczesne Wrocław pl. Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław),
3. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
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4.

Oświadczamy, że po odbiorze końcowym przedmiot oferty zostanie objęty gwarancją przez okres: 2 lat
(minimalny okres gwarancji) plus……………….lat (okres dodatkowej gwarancji).

5.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy
warunki w niej zawarte.

6.

Oświadczamy, że przyjmujemy Szczegółowy przedmiar prac wraz z kosztorysem (załącznik nr 7 do
SIWZ) bez zastrzeżeń. Zamówienie objęte ofertą zamierzamy wykonać:
 sami*
 zamierzamy zlecić podwykonawcom*

W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia poniższe:
Wartość lub procentowa
Wskazanie części zamówienia,
część zamówienia, jaka
Nazwa i adres firmy
które zamierzamy zlecić
zostanie powierzona
podwykonawczej
podwykonawcy
podwykonawcy lub
podwykonawcom

*niepotrzebne skreślić

7.

Oświadczamy, że informacje zamieszczone na stronach od nr ……… do nr ……… nie mogą być
udostępniane.*

W załączniku do Formularza ofertowego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać i uzasadnić, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 419).
*Wykonawca wypełnia, jeżeli go dotyczy

8.

Oświadczamy, że jesteśmy (odpowiednie zakreślić):
□ mikroprzedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż 10 osób i roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów euro),
□ małym przedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż 50 osób i roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów euro),
□ średnim przedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż 250 osób i roczny obrót nie przekracza
50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro),
□ dużym przedsiębiorstwem (zatrudniającym 250 lub więcej osób i roczny obrót przekracza
50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa przekracza 43 milionów EURO).

9.

Oświadczamy, że wadium w wysokości ………………………………………………………… zostało wniesione
w formie ……………………………………………………………………………………………… w dniu ………………………..

10.

W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu, podajemy numer rachunku bankowego, na który
Zamawiający ma zwrócić kwotę wadium:
numer rachunku bankowego…………………………………………………………………………………………………………………
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11.

W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
zgodnie z treścią umowy będącej załącznikiem nr 6 do SIWZ.

12.

Oferta została złożona na ……… zapisanych, kolejno ponumerowanych stronach, od nr ……… do nr ………

13.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ……………………………………………………
2) ……………………………………………………
3) ……………………………………………………

………………………………, dnia …………………… 2018 r.
………………………………………………………………………
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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