Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu stacji transformatorowej w budynku Miejskiej Hali
Lodowej w Nowym Targu

Załącznik Nr 1
....................................................................

Dane wykonawcy:

(miejscowość i data)

Nazwa: ................................................................
Siedziba: ..............................................................
numer NIP: ..........................................................
numer REGON: ....................................................
numer telefonu: ....................................................
numer faksu: ........................................................
e-mail: .................................................................

Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i
Rekreacji w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Plac Evry 4

OFERTA PRZETARGOWA
Stosownie do ogłoszonego przez Gminę Miasto Nowy Targ – Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w
Nowym Targu przetargu nieograniczonego znak: MCSiR.262.1.1.2019, ogłoszonego w dniu 24 lipca
2019r. w BZP Nr 577839-N-2019 na remont stacji transformatorowej w budynku Miejskiej Hali
Lodowej w Nowym Targu podejmuję się wykonania roboty budowlanej będącej przedmiotem
przetargu w pełnym zakresie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Wartość
ofertowa ryczałtowa zamówienia wynosi:

……………........................................................................
(kwota brutto)

Okres gwarancji: ................................... miesięcy (min. 36 miesięcy, max. 60 miesięcy).
1. Oświadczam(y), 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 przekreślenie).

2. Oświadczam(y), że:

w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych i złożenie oferty nie stanowi czynu
nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.).

zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie mamy do niej żadnych zastrzeżeń,
oraz że zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty.

spełniamy warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.).

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

uważamy się związani ofertą na czas wskazany w SIWZ.

w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z projektem
umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
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3. Oświadczam(y), że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego.
Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego to
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej wraz
z ofertą, towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) oraz wartości tych towarów/usług (w
zależności od przedmiotu zamówienia) powodujących obowiązek podatkowy u Zamawiającego podając ich
wartość w zł netto.
4. Informacja o części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom:
ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:
………………………………………………………………………………………………………………………
ZAMIERZAMY powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile jest to
wiadome, podać firmy podwykonawców):
………………………………………………………………………………………………………………………
Brak informacji o podwykonawcach traktowane będzie, jako wykonanie całości zamówienia przez Wykonawcę.
5. Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem*
Tak
Nie
* zaznaczyć właściwe
Brak informacji w tym zakresie będzie oznaczało traktowanie Wykonawcy jako małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Załączniki:
Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:
1.

…………………………………………………………

2.

…………………………………………………………

3.

…………………………………………………………

4.

…………………………………………………………

....................................................................................
.

(podpis wykonawcy lub upoważnionej osoby)
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