
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu

........................................         ....................., dnia ................................ r.
(pieczątka Wykonawcy)

Nr postępowania: ZS/2/R/2021

FORMULARZ OFERTY

                                                                                                 Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o.

                                                                                                 ul. Pod Otomino 44

                                                                                                 83-330 Żukowo

Nawiązując  do  ogłoszenia  o  postępowaniu  o  udzielenie  sektorowego  zamówienia  publicznego
prowadzonego pn: 

Wykonywanie przewiertów sterowanych dla robót wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie
Gminy Żukowo na potrzeby robót realizowanych 

przez Spółkę Komunalną Żukowo .

My niżej podpisani działając:
imię .......................... nazwisko .........................
imię .......................... nazwisko .........................
działający w imieniu i na rzecz:
Pełna nazwa :

Adres:

REGON nr NIP nr KRS/CEIDG

Nazwa banku: Nr rachunku bankowego:

KONTAKT Z WYKONAWCĄ
Osoba do kontaktu: Nr telefonu: Nr faksu: E-mail:

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia  w zakresie określonym w Ogłoszeniu  
o zamówieniu.

2. Oferujemy realizację zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, za cenę:

 netto  : ………………….…zł, + ………… % VAT

 brutto  : ……………..…..… zł, słownie: …………..…………………………………
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Ceny jednostkowe NETTO

Lp. Średnica przewiertu
[DN]

Metry bieżące przewiertów
[mb]

Cena jedn. netto 
za  1 metr

Wartość netto

1. 2. 3. 4. 3x4

1 DN63/50/40/32 300

2 DN90 600

3 DN110 1000

4 DN160 1800

5 DN200 1000

6 DN225 1000

7 DN315 1000

                                                                                                                  RAZEM NETTO:

Oświadczamy, że w przystąpimy do realizacji zlecenia w terminie*:
     2 dni 

     3 dni 

     4 dni 

     5 dni 
od momentu złożenia zlecenia przez zamawiającego.

* proszę zaznaczyć właściwe

3. Udzielamy  gwarancji  na  wykonane  roboty  i  użyte  materiały  oraz  zainstalowane  urządzenia  
w wymiarze:*

     3 lat                                  

     4 lat  

     5 lat

                                                                 
* proszę zaznaczyć właściwe

4. Oświadczamy, że cena oferty obejmuje wszystkie  elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu 
i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, określone w Ogłoszeniu.
Wszystkie  inne koszty  jakie  poniesiemy przy  realizacji  zamówienia,  nie  uwzględnione w cenie
oferty nie będą obciążały zamawiającego. 

5. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  Ogłoszeniem,  nie  wnosimy  do  jego  treści  zastrzeżeń  
i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi  załącznik nr 6 do
Ogłoszenia i nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez zamawiającego.

7. Oświadczamy, że  wadium  o  wartości  …………..  PLN wnieśliśmy  w
formie .........................................

8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Ogłoszeniu, czyli przez okres
30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oświadczamy,  że  zamówienie  zamierzamy  zrealizować  przy  udziale  następujących
podwykonawców, w zakresie (należy podać zakres i nazwy firmy podwykonawców)
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
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10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

__________________________________
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

 do podpisania oferty)

1)  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). 

* W przypadku gdy wykonawca  nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie 
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	Nr postępowania: ZS/2/R/2021

