Załącznik nr 1 do SIWZ

ZS6.271.2.2019
OFERTA

..................................................
(miejscowość i data)

...................................................
(Nazwa i adres oferenta)
……………………………………….
(Adres e-mail)

Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku
ul. M. Kajki 4
19-300 Ełk
W odpowiedzi na ogłoszenie
ZS6.271.2.2019) na wykonanie:

o

przetargu

nieograniczonym

(numer

sprawy:

„Budowa łazienek, wymiana instalacji elektrycznej i stolarki drzwiowej w pokojach
Internatu Zespołu Szkół nr 6 w Ełku przy ul. Kajki 4A wraz z wyposażeniem” oferujemy
wykonanie robót za cenę ryczałtową:
w kwocie netto : .............................................. zł
(słownie: .....................................................................................................................................)
w kwocie brutto (z podatkiem VAT w wysokości ....... %): ...................................... złotych
(słownie: .....................................................................................................................................)
1. Oświadczamy, że roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia
31 lipca 2019 r.
2. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
określonych w projekcie umowy oraz w miejscu i terminie określonym przez
zamawiającego.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego i
nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz co do zakresu robót określonego w
dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej i specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ
tj. 30 dni od terminu składania ofert.
5. Na wykonany zakres robót udzielimy ....................... gwarancji i rękojmi od daty odbioru
końcowego robót.
6.

Zamówienie zrealizujemy sami*/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie
robót*:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
(Nazwa podwykonawcy, zakres i wartość powierzonych robót)

7. Informujemy, że należymy do sektora:
a) małych przedsiębiorców (zgodnie z definicją art. 105 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej tj.: Dz. U. 2016.1829 ze zm.),*
b) średnich przedsiębiorców (zgodnie z definicją art. 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej tj:. Dz. U. 2016.1829 ze zm.).*
c) dużych przedsiębiorców*
* - Niepotrzebne skreślić
8. Oferta została złożona na .......... stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr
............. do nr .................... wraz z załącznikami.
9. Oświadczam, że wypełniłem/-am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem/-am w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.
10. Oświadczam, iż wdrożyłem/-am odpowiednie środki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia
bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych oraz realizacji praw jednostki zgodnie z
RODO.

11. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1. ..............................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................
5. ..............................................................................................................................
...............................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

1

Jako RODO należy rozumieć rozporządzenie 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 119.1 z 04.05.2016,
str. 1).

