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Załącznik Nr 5

.................................. dnia ...............

(nazwa Wykonawcy, dane adresowe)

.................................. dnia .......................
Pieczęć wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
Ja/ My, niżej podpisani:
.................................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie)*:
Firma:
…………………………………………………………………………………………………
……………..
Zarejestrowany

adres

siedziby:

……………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………
………………………
Numer

telefonu

……………………………….

numer

faksu:

.

…………………

………………………………
Adres email: …………………………….........
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Fundację Rozwoju
Przedsiębiorczości w Suwałkach, na:
sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego w Suwałkach ul. Tadeusza Kościuszki
62, 16-400 Suwałki

dwóch mikrobusów 9-cio osobowych w ramach realizowanego przez Fundację Rozwoju
Przedsiębiorczości w Suwałkach projektu: „Likwidacja barier transportowych wśród
uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Ks. Prałata Kazimierza Hamerszmita w
Filipowie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w
obszarze D.
składam/y niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia i:
1. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami zamawiającego, dotyczącymi
przedmiotu

zamówienia,

zamieszczonymi

w

Specyfikacji

Istotnych

Warunków

Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
2. Oferujemy realizację zamówienia, zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym
Załącznik nr 6 do SIWZ:
w kwocie ………………………………………..… zł netto
………………………………………..… zł brutto
3. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od
upływu terminu składania ofert.
4. Oświadczam/y, że jestem/-śmy mikro przedsiębiorcą*/ małym przedsiębiorcą*/
średnim przedsiębiorcą*.
5. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia, Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia i wzorem
Umowy.
6. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od
nr ........................

do nr .........................

stanowią

tajemnicę

przedsiębiorstwa

w

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą
być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach oferty są
jawne.
(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert
zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art.
11 pkt 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
7. Oświadczamy, że w podanej cenie uwzględniliśmy wszelkie koszty niezbędne do pełnej i
terminowej realizacji zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Szczegółowym Opisem Przedmiotu
Zamówienia i wzorze Umowy.
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8. Oświadczam/y,

że

w

razie

wybrania

naszej

oferty

jako

najkorzystniejszej

zobowiązuję/emy się do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze
Umowy.
9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.2
10. Zarejestrowane

nazwy

i

adresy

wykonawców

występujących

wspólnie**:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
11. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
2. Formularz cenowy,
3. .............................................................

…………………………………..

………………………………………

(miejsce, data)

(podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania wykonawcy)

* niepotrzebne
**

skreślić

jeżeli dotyczy

1

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).
2
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.
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