Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

pieczątka firmowa Wykonawcy
XVII Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
ul. 10 Lutego 26
81-364 Gdynia

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców:
Nazwa (firma) / imię i nazwisko

……………………………………………………………

Adres do korespondencji

……………………………………………………………

Nr NIP

……………………………………………………………

Nr telefonu/nr faksu

……………………………………………………………

e-mail:

……………………………………………………………
1

Oświadczam, iż jestem :

mikroprzedsiębiorstwem*

□ tak

□ nie

małym przedsiębiorstwem*

□ tak

□ nie

średnim przedsiębiorstwem*

□ tak

□ nie

Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do kwoty
30 000 euro na dostawę wraz z montażem wyposażenia łazienek w Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 8 w Gdyni, przy ulicy Wiczlińskiej 50A :
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę, ustaloną zgodnie z zapisami
zapytania ofertowego:
cena netto: ………………………………………………... zł
podatek VAT (………. %) …………….………………… zł
1

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L
124
z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają
mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów
EUR.
*zaznaczyć właściwe

cena brutto: …………………………………………….… zł
słownie: ……………………………………………………………………………..…………………………………………………….
2. Okres udzielonej gwarancji:
3. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do udzielenia ……………………….…* miesięcznej gwarancji
* należy wpisać liczbę miesięcy
W przypadku braku uzupełnienia liczby miesięcy, Zamawiający przyjmuje,
że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Zapytaniu ofertowym (24 miesiące).
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego
zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w zapytaniu
ofertowym, czyli na 30 dni od terminu składania Ofert.
7. Przyjmujemy termin płatności 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury
w siedzibie Zamawiającego.

8. Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
-pozostawaniu
w
związku
małżeńskim,
w
stosunku
pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
9. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe
(za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297
KK).
10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 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) 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).

11. Załączniki:
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..

Miejscowość, data: .....................................................

……………….………………………………..
(podpis osoby/osób właściwej/ych
do reprezentowania Wykonawcy)

