załącznik nr 1 do SWZ nr OSP.271.1.1.2021

FORMULARZ OFERTY
Informacje dotyczące instytucji zamawiającej i postępowania o udzielenie zamówienia:

Nazwa, adres i dane kontaktowe Zamawiającego:

Ochotnicza Straż Pożarna w Malcu
ul. Świętojańska 53, 32-651 Nowa Wieś
e-mail:osp@ospmalec.pl
NIP 549-20-74-796

REGON 357233489

Adres esp Zamawiającego na ePUAP (Urząd Gminy Kęty):

/k67nuct19p/skrytka

Tytuł zamówienia:

„DOSTAWA NOWEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO
DLA POTRZEB OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W
MALCU Z PRZEZNACZENIEM NA CELE OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ”

1.

Informacje dotyczące Wykonawcy1:
Nazwa Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………….…..….
…………………………………………………………………………………………………………………
Adres siedziby:
……………………………………………………………………………………….….……………………..
Imię i nazwisko osoby do kontaktu w sprawie złożonej oferty : ………………………………………
e-mail Wykonawcy …………………………..……………..……………………………………………..
Nazwa Wykonawcy na ePUAP: …………………………………………………………………….…..
Adres esp Wykonawcy na ePUAP : …………………………………………………………………....

PODPISY
data i podpisy osób upoważnionych do podpisywania dokumentów
(zgodnie z dokumentami rejestrowymi – odpis z KRS, Centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, pełnomocnictwa)

UWAGA! Dokument należy wypełnić i podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie
PDF.
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Informacje na temat przedstawicieli prawnych Wykonawcy:
Imię i nazwisko (imiona i nazwiska) osoby (osób) upoważnionych do prawnego reprezentowania
wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:
1.

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………

2.

Stanowisko/działający jako: …………………………………………………………………..………

Oświadczam, że nie prowadzę działalności gospodarczej *.
*Uwaga; w przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej należy w pkt 1 w Części ust.1 Informacje dotyczące
wykonawcy podać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a na etapie podpisania umowy zamawiający poprosi o PESEL,
oraz inne niezbędne informacje dotyczące ustalenia składek, w takim przypadku projekt umowy zostanie dostosowany do
formy prawnej wykonawcy.

2.

Oferuję realizację sprzedaży i dostawy pojazdu stanowiącego przedmiot zamówienia opisany
szczegółowo w Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową:
netto ..............................................złotych + VAT …% (kwota VAT...........................................................)
brutto ......................... złotych, słownie brutto: ………………...……………………………………….

3.

Podaję oferowaną markę, typ i model pojazdu oraz jego rok produkcji:
MARKA:…………………….
TYP:…………………………..
MODEL:……………………….
ROK PRODUKCJI:…………………….

4.

Oświadczam, że cena zaproponowana za realizację zamówienia obejmuje wszystkie koszty
związane z prawidłową realizacją zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w SWZ
i jej załącznikach oraz w wyjaśnieniach do SWZ (jeżeli były publikowane).

5.

Oferuję agregat wysokociśnieniowy o wydajności …………… l/min przy ciśnieniu 40 bar.(80l/min.
to wymagana wydajność minimalna)

6.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie wskazanym w SWZ:do 15.12.2021 r.

7.

Oświadczam, że:
1) zapoznałem się z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
2) zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SWZ projektu umowy i przyjmuję go bez
zastrzeżeń;
3) przedmiot mojej oferty jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia;
4) jestem związany niniejszą ofertą do dnia 29.10 2021r.

PODPISY
data i podpisy osób upoważnionych do podpisywania dokumentów
(zgodnie z dokumentami rejestrowymi – odpis z KRS, Centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, pełnomocnictwa)

UWAGA! Dokument należy wypełnić i podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie
PDF.
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8.

Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
stanowią następujące elementy oferty*:
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ..................
Zostały one złożone w osobnym pliku oznaczonym jako „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa” i przesłane wraz z ofertą.

9.

Zamówienie zrealizuję: sam / przy udziale podwykonawców*
Zakresu objęty przedmiotem
zamówienia, który Wykonawca
zamierza powierzyć
podwykonawcy

Procentowy udział lub
wartość część zamówienia,
jaka zostanie powierzona
podwykonawcy
(o ile jest znana)

Nazwa (firma)
podwykonawcy
(o ile jest znana)

Czy podwykonawca jest
podmiotem, na którego
zasoby powołuje się
wykonawca na zasadach
art. 118 ustawy Pzp

TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE

10. Oświadczam, że wybór mojej oferty prowadzi / nie prowadzi* do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
w następującym zakresie:
1) wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego:………………………………………………
2) wskazanie wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez
kwoty podatku: …………………………………………………………………………………………..
3) wskazanie stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie
miała zastosowanie: …………………………………
*Uwaga: zaznaczyć właściwą odpowiedź.

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 3
12. Oświadczam, że upoważniam Zamawiającego do samodzielnego pobrania dokumentów
dotyczących mojej firmy z ogólnodostępnych baz danych, w szczególności z rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 346) tj. bazy KRS / CEIDG*, w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
Numer Wykonawcy w KRS ……………………………………………………………………………
NIP Wykonawcy (rejestr CEIDG) …………………………………………………………………….

PODPISY
data i podpisy osób upoważnionych do podpisywania dokumentów
(zgodnie z dokumentami rejestrowymi – odpis z KRS, Centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, pełnomocnictwa)

UWAGA! Dokument należy wypełnić i podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie
PDF.
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13. Informacja wymagana w celach statystycznych:
Wykonawca jest mikro

małym

średnim przedsiębiorcą

Zgodnie z treścią załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r.
a) mikroprzedsiębiorstwo:
- zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz
- jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro
b) małe przedsiębiorstwo:
- zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz
- jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro
c) średnie przedsiębiorstwo:
- zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz
- jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro,

……………………………………, dnia …………….. r.
miejscowość

w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć,
iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną
2 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).
3 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).
*Niepotrzebne skreślić
1

PODPISY
data i podpisy osób upoważnionych do podpisywania dokumentów
(zgodnie z dokumentami rejestrowymi – odpis z KRS, Centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, pełnomocnictwa)

UWAGA! Dokument należy wypełnić i podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie
PDF.

