ZG.270.2.2021

Załącznik nr 2 do SWZ i Umowy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Nazwa i adres wykonawcy, NIP, adres poczty
elektronicznej, adres skrzynki ePUAP )

reprezentowany przez:
……………………………………………………..…………………………………………………

FORMULARZ OFERTY
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Drewnica
ul. Kolejowa 31
05-91 Ząbki

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu, w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego

prowadzonym

w

trybie

podstawowym

bez

negocjacji

o

nazwie

„Rozpoznanie i oczyszczenie saperskie terenu w Nadleśnictwie Drewnica w roku 2021",
nr postępowania ZG.270.2.2021, składam niniejszym ofertę na to zamówienie:
1.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia oferujemy następującą cenę:
brutto…………………………………………………………………………………….PLN
(słownie:…………………………………………………………………………………)

w tym:
netto …………………………………….………………………………….………….. PLN
(słownie: ……………………………………………………………..…………………);
kwota podatku VAT …………………………………………………………….……. PLN
(słownie: …………………………………………………………………….....……. złotych);
stawka podatku VAT …………… % (słownie: ………………..……….………. procent).

Cena

jednostkowa

za

wykonanie

rozpoznania

i

oczyszczenia

saperskiego

1 ha powierzchni:
netto …………………………………………………………………………………….PLN
(słownie: …………………………………………………………………………….. złotych).

Termin płatności faktury wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego

2.

prawidłowo wystawionej faktury.

Zobowiązanie / Brak zobowiązania do przyśpieszenia terminu wykonania umowy.

3.

Oświadczam, że wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie, liczonym w
dniach kalendarzowych, nie przekraczającym (wybrany termin zaznaczyć znakiem
„x”):

40 dni od dnia podpisania umowy

30 dni od dnia podpisania umowy

Zobowiązanie / Brak zobowiązania do samodzielnej realizacji kluczowych
elementów zamówienia.

4.

Oświadczam, że kluczowe elementy zamówienia wykonawca zrealizuje (wybrane
zaznaczyć znakiem „x”):
Samodzielnie
Niesamodzielnie

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych
podwykonawców, jeżeli są już znani (wybrane zaznaczyć znakiem „x”):

5.

Oświadczam, że wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania
części zamówienia podwykonawcom
Oświadczam, że wykonawca zamierza powierzyć wykonania
części zamówienia podwykonawcom, zgodnie z tabelą poniżej

Wskazanie części zamówienia, których
Lp.

1.
2.

wykonanie wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom

Nazwy ewentualnych podwykonawców,
jeżeli są już znani

6.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia publicznego wykonawca wykona w terminie i
zgodnie z warunkami określonymi w SWZ.

7.

Oświadczam, że wykonawca zna treść SWZ i jest związany niniejszą ofertą do dnia
określonego w SWZ, w części „Termin związania ofertą”.

8.

Oświadczam, że w razie wybrania oferty wykonawcy, jako najkorzystniejszej oferty,
wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze
umowy stanowiącym integralną część treści SWZ oraz w miejscu i terminie określonym
przez zamawiającego.

9.

Na podstawie art. 225 Pzp oświadczam, że wybór oferty:
(właściwy wybór należy zaznaczyć wpisując w pole prostokąta znak X)
nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego:
a)

wskazuję wartość usługi objętej obowiązkiem podatkowym zamawiającego,
bez kwoty podatku od towarów i usług VAT:
……………………………………………………………...;

b)

wskazuję stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą
wykonawcy, będzie miała zastosowanie:
…………………………..…………………………………………………………

10. Numer rachunku bankowego wykonawcy, na który należy dokonać zwrotu wadium
wniesionego w pieniądzu:
……………………………………………………………………………………………………
11. Zgodnie z art. 18 ust. 3 Pzp wykonawca zastrzega, że następujące informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów z dnia 16 kwietnia 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649):
1)

………………………………………………………………………………………………

2)

………………………………………………………………………………………………

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Pzp.
W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji,
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

12. Oświadczam, że wykonawca jest:
(właściwy wybór należy zaznaczyć wpisując w pole prostokąta znak X)

mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018
r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162)
małym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca
2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162)
średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 marca
2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162)

14. Wskazanie danych umożliwiających dostęp do wymaganych w postępowaniu
podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający może uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021r. poz. 670) (np. NIP, REGON, numer
KRS): …………………….

Oświadczam, że:
a. wyrażam zgodę na przetwarzanie wszelkich osobowych zawartych w ofercie i w
dokumentach składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
b. 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 i
przekazałem do Zamawiającego,
c. nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego przez Zamawiającego,
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.

______________________________
(Podpis osoby / osób reprezentujących wykonawcę)
Dokument może być podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

