„ABRUKO PLUS” Sp. z o.o.

postępowanie nr ZP/01/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy …………………………………………………………………………………………..
Telefon komórkowy ….……………....

E- mail ……………………………

Telefon stacjonarny ………………….

Faks

……………………...…….

FORMULARZ OFERTY
„ABRUKO PLUS” Sp. z o.o.
ul. Gdańska 78, 84-120 Władysławowo
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Wynajem pojazdów i sprzętu wraz z obsługą
na potrzeby realizowanych przez „ABRUKO PLUS” Sp. z o.o.
zadań własnych Gminy Władysławowo o charakterze usług publicznych, świadczonych
w ogólnym interesie gospodarczym , w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców
Gminy Władysławowo”.
My niżej podpisani
.......................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
.......................................................................................................................................................
(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

KRYTERIUM CENA
1.1 Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, cena oferty wynosi:
Wartość netto (zł) Podatek
Wartość brutto (zł)
Przedmiot zamówienia
VAT……%

Lp.
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„Wynajem pojazdów i sprzętu wraz
z obsługą na potrzeby realizowanych
przez „ABRUKO PLUS” Sp. z o.o. zadań
własnych Gminy Władysławowo o
charakterze usług publicznych,
świadczonych w ogólnym interesie
gospodarczym , w celu zaspokojenia
zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy
Władysławowo”,
zgodnie z formularzem cenowym
załącznik nr 2 do SIWZ.
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„ABRUKO PLUS” Sp. z o.o.

postępowanie nr ZP/01/2019

KRYTERIUM
wysokość kar umownych za każdą godzinę opóźnienia w rozpoczęciu świadczenia usług
związanych z wynajem pojazdów/sprzętów wraz z obsługą.
1.2 Deklaruje karę umowną za każdą godzinę opóźnienia w rozpoczęciu świadczenia
usług związanych z wynajem pojazdów/sprzętów wraz z obsługą w wysokości:
………………............ zł
 Akceptujemy następujące warunki płatności: zgodnie z postanowieniami istotnych
warunków umowy kwota wynikająca z faktury płatna w terminie 30 dni od daty doręczenia
i przyjęcia faktury przez Zamawiającego.
 Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, czyli przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
 Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący:
....................................................................................................................................................
Wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę)

 Niżej wymienione prace zrealizujemy sami / przy udziale następujących podwykonawców*:
Lp.

Cześć prac, które mają być powierzone
podwykonawcom

Inne informacje

Lp.

Cześć prac, które mają być powierzone
podwykonawcom lub nazwy (firm) podwykonawców na
których zasoby wykonawca powołuje się na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1,

Inne informacje

 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami.
 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy. Zobowiązujemy
się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy na zasadach w nich
określonych w zgodnej z niniejszą ofertą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 Ofertę niniejszą składamy na .................... kolejno ponumerowanych stronach.
 Adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana
z postępowaniem: …………………………………………..
 Oświadczamy, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, zgodnie
z art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.
U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).
*niepotrzebne skreślić

Jeżeli powyżej zaznaczono „będzie” należy również wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u
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„ABRUKO PLUS” Sp. z o.o.
postępowanie nr ZP/01/2019
Zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku
zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.
U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.):
a. ………………………………………………………………………………………
b. ………………………………………………………………………………………
c. ………………………………………………………………………………………
 Załącznikami do niniejszej oferty są:
a) ……………………………………………………………………………………………
b) ……………………………………………………………………………………………
c) ……………………………………………………………………………………………
d) ……………………………………………………………………………………………
e) ……………………………………………………………………………………………
f) ……………………………………………………………………………………………
g) ……………………………………………………………………………………………
h) ……………………………………………………………………………………………
* uzupełnić zgodnie z ofertą /niepotrzebne skreślić

_________________ dnia __ __ 2019 roku
...........................................................................
(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby upoważnionej/
osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
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