Załącznik Nr 8 do SIWZ

Nazwa i dane adresowe wykonawcy

Ja/my, niżej podpisani:

.................................. dnia ..........................................
FORMULARZ OFERTOWY

………………………………………………………………………………………………………………………..
...................................................................................................................................................................

(Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie 1)

NIP……………………………………….

REGON……………………………………………

Aktualny numer telefonu ………………………………. numer faksu: . ………………… ……………………
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Muzeum Okręgowe
w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56, na realizację zadania inwestycyjnego – pod
nazwą: : „Adaptacja budynku garażowego na magazyn studyjny, budowa parkingu oraz budowa
ogrodu sensorycznego w Muzeum Pienińskim w Szlachtowej” – część II, prowadzonego przez
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu oświadczam, co następuje:
A. składam/y niniejszą ofertę:
1. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu
zamówienia, zamieszczonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz
z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
Oferuję/emy wykonanie zamówienia za:
cenę brutto …………………………….. zł, (słownie:………………………………………………………………………………..zł)
cena netto ……………………………… zł (słownie:………………………………………………………………………………..zł)
VAT ……..% ……………………………. zł (słownie:………………………………………………………………………………..zł)
2. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej jest wynagrodzeniem ryczałtowym i zawiera wszystkie
koszty niezbędne do pełnej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Oferuję/emy okres rękojmi wynoszący ………..* miesięcy ( minimum 36 wymagane w SIWZ).
* Należy wpisać wartość 48, 60, 72, lub 84. W przypadku wskazania w ofercie wartości innej niż 48,
60, 72, lub 84. miesięcy Zamawiający do oceny przyjmie wartość pierwszego z niższych okresów i taka
wartość będzie obowiązywała przy realizacji umowy.
4. Termin realizacji zamówienia …………………………………………..
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Niepotrzebne skreślić

1

5. Warunki płatności: ……………………………………………………..
( 30 dni licząc od daty dostarczenia faktur wraz z dokumentami rozliczeniowymi § 7 pkt. 11 projektu umowy).
6. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO12) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu3;* Oświadczam/y, że
uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
7. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z projektem umowy stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ
i akceptujemy wszystkie postanowienia.
8. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia i projektem umowy.
9. Oświadczam/y, że w razie wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się do
podpisania umowy na warunkach określonych w projekcie umowy.
10. Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców występujących wspólnie4:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Osoby/a uprawnione/a do kontaktu z Zamawiającym w sprawie zamówienia (imię i nazwisko)
…………………………………………………………………………………………………………….………………...
Aktualne dane: tel. ……………………………… fax. ……………………………… e-mail …………………………
B.

Oświadczam/y, że następujące części zamówienia zamierzam/y powierzyć do realizacji przez
podwykonawców5:

Lp.

Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcy

Nazwa ( firma) podwykonawcy

1.

2.

C. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?
 TAK*
 NIE*
2

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).
3
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 przez jego wykreślenie).
4

Wypełnić jeżeli dotyczy
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Wypełnić jeżeli dotyczy
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(Definicja MŚP zawarta jest w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
17
czerwca
2014
r.
Wyodrębnia
się
następujące
kategorie
przedsiębiorstw:
1. Średnie przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie
przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;
2. Małe przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie
przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro;
3. Mikroprzedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie
przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.)
D. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:
1) ………………………………………..…………………………………….
2) .........................................................................................................

……………………………………………
(miejsce, data)

……………………………………………………………………

(podpis osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania
Wykonawcy)
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