Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.
"Zakup i dostawa kruszywa łamanego granitowego frakcja 0-31,5 mm dla spółki
Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej”
LUKS/15/2020
1. ZAMAWIAJĄCY: Lider Usług Komunalno – Samorządowych Sp. z o.o. z siedzibą w
Środzie Wielkopolskiej, ul. Wiosny Ludów 3, 63-000 Środa Wielkopolska
2. WYKONAWCA:
Lp.

Nazwa

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Wykonawcy(ów)
Lider
Partner nr 1
•

Osoba uprawniona do kontaktów:

Imię

i

nazwisko
Adres
Nr telefonu
Adres e-mail
3. My, niżej podpisani, w imieniu Wykonawcy składamy ofertę na wykonanie
przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią SIWZ. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się
z treścią SIWZ, wyjaśnieniami Zamawiającego oraz zmianami SIWZ i uznajemy się
za związanych określonymi w nich postanowieniami.
4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego za cenę :
……………………………………..zł netto (słownie: ……………………………złotych),
plus podatek VAT: ..……….…. %
Kwota brutto ………………. zł (słownie: …………………………………..złotych).
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Cena za 1 tonę kruszywa
Nazwa
zamówienia

1

2

Wartość zamówienia

kruszywa

(zamówienie podstawowe)

obejmująca

przedmiotu

lp

ŁĄCZNA ilość

Netto

VAT

Brutto

[PLN]

[%]

[PLN]

3

4

zamówienie

Netto

podstawowe

[PLN]

[ton]

5

6

VAT

Brutto

(kol. 3 x kol. 6)

[%]

[PLN]

7

8

(kol. 5 x kol. 6)

9

Kruszywo łamane

1. granitowe frakcja

100

… %

0-31,5 mm

… %

5. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji za cenę:
……………………………………..zł netto (słownie: ……………………………złotych),
plus podatek VAT: ..……….…. %
Kwota brutto ………………. zł (słownie: …………………………………..złotych).
Cena za 1 tonę kruszywa
(cena kruszywa musi być

lp

Nazwa

ŁĄCZNA ilość

zamówienia

kruszywa

przedmiotu

podstawowego)

obejmująca

2

(prawo opcji)

prawo opcji

zamówienia

1

Wartość zamówienia

taka sama jak dla

Netto

VAT

Brutto

[PLN]

[%]

[PLN]

3

4

[ton]

Netto

VAT

Brutto

(kol. 3 x kol. 6)

[%]

[PLN]

7

8

[PLN]

5

6

(kol. 5 x kol. 6)

9

Kruszywo łamane

1. granitowe frakcja
0-31,5 mm

6.

… %

2.000

… %

Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w SIWZ oraz
akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w dokumentacji
przetargowej.

7.

Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z z upływem terminu składania ofert.
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8. 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.**
9. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień
publicznych, 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 mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom
postępowania***:
Strony w ofercie i pozostałych

L.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy)

dokumentach (wyrażone

informacji

cyfrą)
od

do

a)

10. Zakres

przedmiotu

zamówienia,

który

Wykonawca

zamierza

powierzyć

podwykonawcom:
Zakres rzeczowy: __________________________________________________________________
Nazwy (firmy) podwykonawców: ________________________________________________________

data

pieczęć i podpis Wykonawcy
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*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).
*** Niepotrzebne skreślić
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