Załącznik nr 1
Oferta ( wzór )
„Wykonanie robót geologicznych polegających na odwierceniu poszukiwawczo - rozpoznawczego otworu studziennego nr 3 zlokalizowanego na terenie działki o nr ewidencyjnym 163/5 wraz z ustaleniem nowych zasobów
eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Dębno Polskie gm.
Rawicz II Etap Projektu Robót Geologicznych”
DANE WYKONAWCY:
1. NAZWA Wykonawcy 1
…………………………………………………………
2. ADRES
…………………………………………………………
3. Adres do doręczeń
korespondencji
(jeżeli inny niż podano wyżej)

…………………………………………………………

4. Nr ewidencji podatkowej NIP

…………………………………………………………

5. REGON

…………………………………………………………

6. NR TELEFONU Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym

…………………………………………………………

7. Oświadczamy, że wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na:
a) adres poczty elektronicznej (email)
b) numer faksu

…………………………………………………………
…………………………………………………………

Nawiązując do ogłoszenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w
Rawiczu sp. z o.o. pn. „Wykonanie robót geologicznych polegających na odwierceniu poszukiwawczo rozpoznawczego otworu studziennego nr 3 zlokalizowanego na terenie działki o nr ewidencyjnym 163/5
wraz z ustaleniem nowych zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów
czwartorzędowych w miejscowości Dębno Polskie gm. Rawicz II Etap Projektu Robót Geologicznych”
niniejszym oferuję/my wykonanie robót geologicznych o zakresie i warunkach określonych określonych w
dokumentach przetargowych za cenę ryczałtową:
Wartość netto

stawka % VAT

kwota podatku VAT

Wartość brutto

Wartość brutto słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………
Ponadto udzielam/my następującego okresu gwarancji i rękojmi:……………………………………………………………
(zgodnie z zapisem SWZ od 36-60 miesięcy)
1. Oświadczam/my, że oferowana cena brutto obejmuje całość robót geologicznych objętych zadaniem w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz w projekcie umowy. Przy ustaleniu ceny uwzględniono wszystkie koszty mogące wystąpić w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.
2. Oświadczam/my, że przedmiot umowy wykonam/my w wymaganym terminie oraz zaproponowanym terminie
gwarancji - rękojmi i warunkami płatności zawartymi w projekcie umowy oraz w SWZ.
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3. Oświadczam/my, że zapoznałem/śmy się ze specyfikacją warunków zamówienia a w szczególności z warunkami opisu przedmiotu zamówienia i akceptuję/emy bez zastrzeżeń warunki zamówienia określone w specyfikacji
oraz w projekcie umowy, oraz zdobyłem/śmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Oświadczam/my, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu i nie znajduję/emy się w sytuacji wykluczającej nas z uczestnictwa w postępowaniu. W załączeniu przedstawiam/my wymagane oświadczenia i dokumenty wynikające ze SWZ potwierdzające powyższe warunki.
5. Oświadczam/my, że znane są warunki prowadzenia robót oraz posiadamy wszystkie informacje niezbędne do
przygotowania oferty.
6. Oświadczam/my, że uważam/my się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji warunków
zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty zawrzeć umowę.
7. Oświadczam/my, że wszystkie dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako załączniki stanowią integralną jej
część i są zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ.
8. Oświadczam/my, pod rygorem wykluczenia z postępowania, że dane zawarte w przedstawionych oświadczeniach i innych dokumentach są prawdziwe i aktualne na dzień złożenia oferty.
9.

Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie
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mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania :
Strony w ofercie i pozostałych dokumentach
(wyrażone cyfrą)
L.p.
Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
od
do
a)
b)

UWAGA
W przypadku zastrzeżenia informacji, Wykonawca musi wykazać, iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa.
Brak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa będzie skutkowało automatyczną jawnością zastrzeżonych informacji na odpowiedzialność i ryzyko Wykonawcy.
10.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
Wypełniają jedynie wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
Rola Wykonawcy
(lider, partner)

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

Nazwy, adresy
pozostałych Wykonawców
/partnerów/
Sposób reprezentacji Wykonawców

......................................................................................
.......................................................................................
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11. Oświadczam/my, że wypełniłem/my 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 udzie4
lenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu .
12. Inne informacje ......................................................................................................................
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……………………………………….……………
podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób
uprawnionych) do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo
dnia…………………………………..

Informacja dla Wykonawcy:
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy.
1

w przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw i adresów podmiotów składających ofertę
wspólną oraz wskazanie Lidera
2
Wykonawca wypełnia w przypadku zastrzeżenia informacji
3

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).
4
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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