Formularz oferty
............................, dnia .....................

...........................................................................
(Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania
i dokładny adres wykonawc(ów)y)

............................................................................
(REGON) ................................................................
(NIP) .....................................................................
Dane teleadresowe do kontaktu
tel/fax .................................................................
e-mail ................................................................

URZĄD MIASTA USTROŃ
ul. Rynek 1
43-450 Ustroń
1. Nawiązując do ogłoszenia Miasta Ustroń o postępowaniu na wykonanie zamówienia publicznego pn.:
"Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Ustroń” oferujemy wykonanie przedmiotu
zamówienia określonego w Ogłoszeniu za cenę ofertową brutto, wynikającą z wypełnionego Formularza
cenowego stanowiącego załącznik nr 3 do Ogłoszenia wynoszącą _______________ złotych brutto
(słownie: ___________________________________________________________________).
2. Oświadczam(y) że zamówienie wykonam(y) w terminie określonym przez Zamawiającego w ogłoszeniu.
3. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z warunkami zamówienia, warunkami umowy i przyjmuję(emy) je bez
zastrzeżeń.

4. Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki zamówienia zawarte w ogłoszeniu oraz:
a)

niezalegam(y) z opłaceniem podatków,

b)

niezalegam(y) z opłaceniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższą informację składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub osoba upoważniona do złożenia takiego oświadczenia.

5. Wykaz części zamówienia jakie zamierzam powierzyć podwykonawcom i nazwy podwykonawców:
Lp.

Nazwa części zamówienia, której wykonanie
zamierzam(y) powierzyć podwykonawcy

Nazwa (firmy) podwykonawcy

1)

2)

3)

1
2
J eżeli wykonawca żadnego zakresu zamówienia nie zamierza powierzyć podwykonawcy wtedy wpisuje wyrażenie „ nie dotyczy”

lub inne o podobnym znaczeniu. Jeżeli natomiast wykonawca nic nie wpisze zamawiający przyjmie, że całość zamówienia
wykonawca zrealizuje siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców.

6. Informacja o tym, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, o
którym mowa w Rozdz. XII ust. 13:

a)

Informuję, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

* niepotrzebne skreślić
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zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.1)
b)
Informuję, że wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 2). Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył
..........................................................3) objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty
podatku VAT) będzie wynosiła ........................................................4) złotych.
Jednocześnie stwierdzam, iż świadom jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
1)

W przypadku wyboru opcji a), skreślić opcję b).

2)

W przypadku wyboru opcji b), skreślić opcję a).

3)

Wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług.

4)

Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towarów i usług podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, wymienionych
wcześniej.

7. Na potwierdzenie spełnienia wymagań zawartych w Ogłoszeniu do oferty załączam(y):
a) Formularz cenowy- zał Nr 3 do Ogłoszenia,
b) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej ,
c) Zaświadczenie potwierdzające, iż Wykonawca jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych, zgodnie
z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2017, poz. 148),
d) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie - zał. Nr 4 do Ogłoszenia,
e) Dowody potwierdzające należyte wykonanie usług wskazanych w ww. wykazie,
f) Pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne)*,
g) inne dokumenty: ............................................................................................. ......................................

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

(podpis i pieczątka wykonawcy
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/pełnomocnika w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

* niepotrzebne skreślić
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