ZAŁĄCZNIK NR 4 DO OGŁOSZENIA
FORMULARZ OFERTY
Uwaga: Wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.
Wykonawca:
.....................................................
.....................................................
.....................................................
(pełna nazwa/firma, adres)

Nr tel. …………………………………
e-mail: ……………………………....
NIP: …………………………………….
REGON: ………………………………
OFERTA DLA:
Urzędu Statystycznego w Warszawie

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Remont dachów
na budynku gospodarczym i garażu Urzędu Statystycznego w Warszawie w Oddziale w Ciechanowie
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 podmiotów składających wspólną
ofertę)
SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
1.

OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem do reprezentowania nas
w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia umowy jest:

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub wykonawcy, którzy w powyższym zakresie ustanowili pełnomocnictwo)

2.

OŚWIADCZAMY, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, ustanowione w zakresie określonym
w art. 22 ust. 1 p.1) - 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018 - zwanej
dalej ustawą Pzp).

3.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1 wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

4.

OŚWIADCZAMY, że gdy przy realizacji przedmiotu umowy zaistnieje konieczności zajęcia terenu nie
będącego we władaniu Urzędu Statystycznego w Warszawie uzyskamy zgodę władającego we własnym
zakresie.

5.

OŚWIADCZAMY, że dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym do realizacji zamówienia.

6.

OŚWIADCZAMY, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z uwagi na okoliczności
wskazane przepisem art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

7.

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Opisem Przedmiotu Zamówienia i uznajemy się za związanych
określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

8.

OŚWIADCZAMY, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za ryczałtową cenę ofertową brutto:
……………………………………………………………… zł (słownie:……………………………………………………………………………………..

9.

OŚWIADCZAMY, że na wykonaną robotę dajemy 36 miesięczną gwarancję.

10. OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 30 dni od daty
podpisania umowy.
11.

OŚWIADCZAMY, że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego we wzorze umowy.

12. OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu, tj. przez
okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym dniem biegu terminu.
13. OŚWIADCZAMY, że zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców*. (*niepotrzebne
skreślić)
14. OŚWIADCZAMY, że podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)

15. OŚWIADCZAMY, że podwykonawcą będzie firma:

(wpisać nazwę i dane adresowe podmiotu w sytuacji gdy wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, wykonawca polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia)

16. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą,
na warunkach określonych w Ogłoszeniu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
17.

OŚWIADCZAMY, że świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej
z art. 233 § 6 Kodeksu karnego, potwierdzamy, że informacje zawarte w ofercie są kompletne i zgodne
z prawdą.

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).
* 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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WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i nazwisko:
Adres:
Telefon:

Faks:

Adres e-mail:
OFERTĘ niniejszą składamy na ……………………………..(liczba stron) stronach.
Do oferty załączamy następujące oświadczenia i dokumenty:
1)
2)
Miejscowość …………………….…, dnia………………

…………………………………………….
(podpis wykonawcy)
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