
Numer sprawy ZP-2375/07/DAG/2021 Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

 W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE
PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI OGŁOSZONYM PRZEZ SP ZOZ SANATORIUM

UZDROWISKOWE BRISTOL MSWiA W KUDOWIE-ZDROJU

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych.

Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Adaptacja pomieszczenia na serwerownię w budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego
Bristol MSWiA w Kudowie-Zdroju”.

WYKONAWCA

NAZWA: …….………………………………………………………………………………………

ADRES: ……………………………………………………………………………………………...

NIP..............................................................      REGON..................................................................

TELEFON.....................................................    FAX...........................................................................

e- mail: ............................................... – na który zamawiający będzie przesyłał korespondencje.

Adres skrzynki ePUAP ……………………………………………………………………………..

W przypadku  nieuwzględnienia  kosztów robót  wynikających  z  dokumentacji  projektowej  oraz
innych kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca  nie będzie mógł
żądać odrębnej zapłaty za te roboty. 

2. Składając ofertę w niniejszym postępowaniu oferujemy wykonanie zamówienia za:  

Cenę ryczałtową:

1) Netto zł:.................................................................... 

Podatek VAT  - .............%. ............................. zł 

 2)   Brutto zł: ................................................................... 

3. Oferuję okres gwarancji na roboty budowlane:      ……..……  m-cy.

4. Oferuję okres gwarancji na urządzenia chłodnicze:      ……..……  m-cy.

5. Oferuję n/w urządzenia:  

1) Szafa serwerowa RACK IT  19”

Model: ………………………………

Producent: ……………………………….
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2) Urządzenia chłodnicze zintegrowane z szafami RACK IT:

Model: …………………………

Producent: ……………………..

3) System monitoringu środowiska:

Model: ………………………...

Producent: …………………….

4) Listwy zasilająco monitorujące:

Model: ………………………...

Producent: …………………….

5) Stałe urządzenie gaśnicze – Panel SUG:

Model …………………………

Producent: ………………………

6) Kabel światłowodowy:

Producent: ……………………..

Oznaczenie: ………………….

7) Panel dystrybucyjny zasilania:

Model: ………………..

Producent: …………………………

6. Warunki płatności:

Akceptuję  termin płatności  do 30  dni od daty  otrzymania  przez  Zamawiającego prawidłowo
wystawionego oryginału faktury.

7. Termin wykonania zamówienia: 

Akceptuję termin realizacji zamówienia – do dnia 15.12.2021 r.

8. Oświadczam(-y), że następująca część zamówienia będzie powierzona podwykonawcom:

Lp.
Wskazanie części zamówienia, których wykonanie
wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Nazwa, adres, NIP podwykonawcy

1.

7. Oświadczam(-y), że wadium w wysokości: 3.000,00 zł zostało wniesione

      w dniu ............................... w formie ................................................................................

8. Składając ofertę informuję Zamawiającego, że wybór oferty będzie*/nie będzie* prowadzić do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). Jednocześnie ze złożonym
oświadczeniem, podajemy:
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1)  nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego  powstania  ………………………..
……………………………………………………………., 

2) wartość bez kwoty podatku …………………………………….

3) wskazania stawki podatku od towaru lub usług, która będzie miała zastosowanie: ……….

Jeżeli  Wykonawca  nie  skreśli  wybranej  opcji  to  zamawiający  uzna,  że  złożona  oferta  nie
prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

9. Niniejszym oświadczam(-y), że:

1) główne elementy  systemu spełniają  parametry  techniczne  określone  przez  zamawiającego,
w opisie przedmiotu zamówienia (Rozdział IV ust. 3 SWZ);

2) cena  oferty  uwzględnia  wszystkie  wymagania  zamawiającego  określone  w SWZ  i  jej
załącznikach oraz obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia; 

3) zapoznałem się ze SWZ i postawionymi w niej wymaganiami i nie wnoszę do niej zastrzeżeń
oraz, że uzyskałem informacje konieczne do przygotowania oferty;

4) wzór umowy został przez nas zaakceptowany. Przedmiot umowy jest zgodny z przedmiotem
zamówienia.  Zobowiązuję  się  w przypadku wyboru  naszej  oferty  do  zawarcia  umowy na
warunkach w nim zapisanych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

5) jestem związany niniejsza ofertą na czas wskazany w SWZ tj. przez okres 30 dni licząc od
terminu składania ofert; 

6) w przypadku uznania naszej  oferty za ofertę najkorzystniejszą,  przed podpisaniem umowy
przedłożymy zamawiającemu następujące dokumenty: harmonogram rzeczowo –finansowy;
kosztorys  ofertowy  uproszczony,  oraz  dokumenty  dotyczące  kierownika  budowy,
potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych;

7) wypełniłem  obowiązki  informacyjne  przewidziane  w  art.  13  lub  art.  14  rozporządzenia
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.**

8) jestem:

a) małym przedsiębiorcą *

b) średnim przedsiębiorcą *

10. Do oferty załączam(y) n/w dokumenty:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - (zał. nr 3 do SWZ); 

2) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania - (zał. nr 4 do SWZ); 

3) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – (zał. nr 7  do SWZ )* - jeżeli dotyczy;

4) pełnomocnictwo  złożone  w  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  notarialnie  (jeżeli
dotyczy):

a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego
rejestru  –  pełnomocnictwo  do  podpisania  oferty  lub  podpisania  oferty  i  zawarcia
umowy,

b) w  przypadku  podmiotów występujących  wspólnie  pełnomocnictwo  podpisane  przez
upoważnionych  przedstawicieli  każdego  z  podmiotów  występujących  wspólnie,  do
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reprezentowania  w  postępowaniu  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp).

Inne informacje wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………………………………
* - niepotrzebne skreślić

** -  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).
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