Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

OFERTA

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Dla
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Warcie Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 9
98-290 Warta

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:
na dostawę i wdrożenie projektu pod nazwą „System monitoringu i zarządzania siecią
wodociągową, siecią kanalizacji sanitarnej i siecią kanalizacji deszczowej w aglomeracji
miasta Warta - wdrożenie systemu GIS wraz z programem do inteligentnego zarządzania
siecią (oprogramowanie, dostosowanie punktów pomiarowych do zdalnego przekazywania
danych) oraz zakup geodezyjnego zestawu pomiarowego. – ZWIK.ZP.1.2020
MY NIŻEJ PODPISANI
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
___________________________________________________________________________
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich
wspólników członków konsorcjum)

1.

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i
zasadami postępowania.

3.

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym
w wysokości kwoty:
netto:.........................................................zł,
słownie:...................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

plus podatek VAT tj.: ................................ zł,
słownie:...................................................................................................................................
brutto: ...........................................................zł
słownie:...................................................................................................................................
................................................................................................................................................
4.

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do 30 listopada 2020
roku obejmującego zakres określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5.

AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia

6. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na
………………………..

7.

ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY:
a)*

sami*/ wspólnie * z:

_____________________________________________________________________
(nazwa / firma, dokładny adres)

____________________________________________________________________
Części zamówienia, którą wykonanie zamierzam powierzyć Podwykonawcom
____________________________________________________________________
8. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący:
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę -konsorcja)
9.

OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na
stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i
nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

10. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Oświadczam, że 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. Jednocześnie poinformowałem w/w osoby o tym, iż
odbiorcą ich danych będzie Zamawiający.
12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy
kierować na poniższy adres:
_______________________________________________________________________
e-mail:
_____________________________________________________________________
telefon:
__________________________________________________________________
13. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ______
kartkach:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
14. Wadium wniesiono w dniu......................... w formie....................................................

_____________ dnia ___ ___ 2020 roku
* niepotrzebne skreślić
_______________________________________
czytelny podpis
( Wykonawcy/Wykonawców)

