
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

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

Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest (imię, nazwisko):……………………… 

tel.:……………………… fax.: ……………………………e-mail …………………………… 

adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby): …………………………………. 

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

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie: „Dostawa  

i dystrybucja energii elektrycznej dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN” 

DAG-251-10/20.  

oświadczam, że:  

 

1. Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz  

z załącznikami, i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Akceptuję Istotne Postanowienia Umowy stanowiące załącznik nr 5 do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 

3. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie i na warunkach ustalonych  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za łączną ryczałtową cenę:  

 

- netto: ………………… PLN (…………………………………………. złotych),  

 

- podatek VAT: ……….. PLN (…………………………………………. złotych), 

 

- brutto: ……….......... PLN (……………………………………. złotych). 

 

4. Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony treścią SIWZ. 

5. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany poinformować w niej Zamawiającego czy 

wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  

w  tym także z istotnymi warunkami umowy i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne 

do przygotowania niniejszej oferty. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy 

się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego.  Jesteśmy związani ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert. 
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7. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy* mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub 

średnim przedsiębiorstwem.** 

8. Oświadczamy, że wypełniliśmy 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. 

9. Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzamy zlecić 

następującym podwykonawcom:  

 

Podwykonawca (firma lub nazwa) Zakres rzeczowy 

  

  

 

10. Następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

11. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) Formularz cenowy oferty. 

2) …………………………………… 

 

 

 

…………….., dnia …………… 2020 r.   

_________________  

(podpis Wykonawcy) 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić  

** Definicja zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r.  

poz. 584 ze zm.).   

*** 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) 

 


