ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców
......................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
adres……….........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
NIP ......................................................................REGON...................................................................................
Telefon.........................................................................faks................................................................................
e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………….
Konto Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………......................
Niniejszym składam ofertę w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:

Dostawa i zakup pomocy dydaktycznych: instrumentów muzycznych w ramach projektu
pn. "Radosne przedszkolaki" Zadanie 1: Doposażenie i adaptacja pomieszczeń
zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projekcie umowy.
1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i zawarte w niej wymagania oraz
warunki zawarcia umowy przyjmuję bez zastrzeżeń.
2. Deklaruję, wykonanie zamówienia w terminie do ____ dni od dnia zawarcia umowy za następujące wynagrodzenie
wynikające z formularza cenowego:

brutto: .............................................zł
słownie: .....................................................................................................................................................
UWAGA:
 Wykonawca może zadeklarować termin wykonania przedmiotu zamówienia z przedziału pomiędzy 20 a 40 dniami, licząc
od dnia zawarcia umowy.
 Jeżeli Wykonawca złoży w treści swojej oferty oświadczenie w kwestii terminu wykonania przedmiotu zamówienia odmienne
od oczekiwanego przez Zamawiającego tj. ponad termin maksymalny, czyli 40 dni doprowadzi swoją ofertę do
merytorycznej niezgodności z treścią SIWZ [przesłanka odrzucenia oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 „uPzp”]. Także
ewentualny brak złożenia przez Wykonawcę w swojej ofercie - oświadczenia woli w przedmiocie ilości dni, którą przewiduje
na wykonanie przedmiotu zamówienia uniemożliwi Zamawiającemu ocenę takiej oferty w tym kryterium, co doprowadzi do
jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 „uPzp”.
 Jeżeli natomiast Wykonawca zadeklaruje termin wykonania przedmiotu zamówienia krótszy niż minimalny, czyli 20 dni, dla
potrzeb porównania i oceny ofert zostanie przyjęty termin 20 dni, od dnia zawarcia umowy, natomiast zadeklarowany termin
zostanie wpisany do umowy.

3. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy zobowiązuję się zapłacić karę umowną w
wysokości …………… % wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
UWAGA:


Wykonawca może zadeklarować wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy
większą, niż wymaganą minimalną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym, ale nie
przekraczającą wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym.



Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy należy zadeklarować w
następujących jednostkach: 0,2% lub 0,3% lub 0,4% lub 0,5%.
 Brak deklaracji wysokości kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w formularzu
ofertowym, bądź jej określenie poniżej wymaganego minimum [tj. 0,2% wynagrodzenia brutto] lub określenie jej w innych
jednostkach niż 0,2% lub 0,3% lub 0,4% lub 0,5%, skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 „uPzp” z
zastrzeżeniem, że jeżeli wykonawca zadeklaruje wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu
przedmiotu umowy powyżej określonego maksimum [tj. 0,5% wynagrodzenia brutto] dla celów porównania złożonych ofert, przyjęte
zostanie 0,5%, natomiast w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.

4. Uważam się związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
tj. przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
5. Do wyceny oferty zastosowaliśmy*:


materiały/wyroby/urządzenia o parametrach wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,



materiały/wyroby/urządzenia o parametrach równoważnych do wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia. W załączeniu do oferty przedkładamy wykaz materiałów/wyrobów/urządzeń o parametrach
równoważnych i załączamy stosowne dokumenty uwiarygadniające równoważność zastosowanych do wyceny
materiałów/urządzeń/wyrobów.

* Niepotrzebne skreślić
6. Oświadczam, że:
* Niepotrzebne skreślić

- wykonam zadanie siłami własnymi
- przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów)*:

Zakres zlecany Podwykonawcy**

Firma Podwykonawcy

** Niepotrzebne skreślić
8. Oświadczam/y że jestem/śmy: mikroprzedsiębiorstwem/ małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem.*
UWAGA:

 Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 2 milionów EUR.
 Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionów EUR.
 Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR. lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionów EUR.

* Niepotrzebne skreślić
9. 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.

…….............................................................................................

Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie
nieprawdziwych zeznań.

