Załącznik Nr 5 do SIWZ nr ref. 1/2020
FORMULARZ OFERTOWY
do postępowania o zamówienie publiczne pn.:
„Remont Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego”

Przedmiotem zamówienia jest „Remont Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego”.
Dane dotyczące Zamawiającego
Instytut Zachodni im. Z. Wojciechowskiego w Poznaniu
ul. Mostowa 27 A, 61-854 Poznań
Nr telefonu / e-mail: izpozpl@iz.poznan.pl; grodzki@iz.poznan.pl; 61 8527691;
724 626 235
NIP 7831738640 nr REGON 363490595
Osoba reprezentująca: Dyrektor – dr Justyna Schulz
Dane dotyczące Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Nazwa .........................................................................................................................
Adres …........................................................................................................................
Nr telefonu / e-mail (wymagany) ..................................................................................
NIP................................................. nr REGON …........................................................
Osoba reprezentująca ……………………………………………………………………….
I. Zobowiązuję / zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę **:
cena netto........................................................................................................ zł.
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………….)
podatek VAT ................................................................................................... zł.
cena brutto...................................................................................................... zł.
(słownie: ........................................................................................................................................................)
II. Treść niniejszej oferty stanowi załączony Wykaz doświadczenia personelu Wykonawcy
(przygotowany zgodnie z wzorem – Załącznikiem nr 9 do SIWZ), w ramach którego deklaruję / -emy
doświadczenie Personelu
Kierownik robót
III. Równocześnie oświadczam, iż ww. Wykonawca/Wykonawcy:
−
−
−
−
−
−
−

w cenie oferty uwzględnił / -li wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia;
uważa/ją się za związanego / -ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni;
akceptuje/ją proponowany przez Zamawiającego projekt umowy;
akceptuje/ją termin płatności wskazany przez Zamawiającego w projekcie umowy;
wykona/ - ją przedmiot zamówienia w terminach określonych w SIWZ;
wykona / wykonamy* przedmiot zamówienia siłami własnymi / z udziałem podwykonawców*;
podwykonawcom powierzone zostanie wykonanie następujących części zamówienia*:
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

−

jest / nie jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą, średnim przedsiębiorcą (niepotrzebne
skreślić) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(definicje legalne zawarte w art. 104-106)

−

oświadczam/ -y, że informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od nr ........................
do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty
zawarte na pozostałych stronach oferty są jawne.

−

oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO** wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 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 treści
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)]"

−

wykaz załączonych dokumentów (wpisać odpowiednią ilość załączników):
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………...
……………………………………………
_____________________________________
podpis osoby / osób uprawnionych
miejscowość i data

* jeżeli dotyczy
** RODO - 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 z 04.05.2016, str. 1)

