Załącznik nr 2.2. do ogłoszenia – wzór oferty Część II –
zaktualizowany (podkreślenie, kursywa)
Sprawa: 41/P-10-30/2017
………………………………..
Pieczątka Wykonawcy

dnia....................................

OFERTA – Część I I
Dla
Termy Maltańskie Sp. z o.o.
ul. Termalna 1
61-028 Poznań
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05.12. 2017 r. dotyczące zamówienia
realizowanego Regulaminu udzielania zamówień do 30 000 euro, obowiązującego w spółce
Termy Maltańskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami)
a dotyczącego:
Przedmiotem zamówienia jest budowa, rozbudowa, oraz naprawa nawierzchni
chodników i placów na terenie Kompleksu „Remy Maltańskie” w Poznaniu.
Składam/y* ofertę następującej treści:
1.

Oferuję/Oferujemy* wykonanie zamówienia opisanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia
i projekcie umowy za wartość netto ………. zł, powiększoną o obowiązujący podatek od
towarów i usług VAT w wysokości ................% tj. o kwotę .......................... zł, co daje
cenę

brutto

..................................................zł

(słownie

brutto…...............................

.....................…………………………………………….…………...).,
w tym:
1.1.

cena za dostawę 1 leżaka netto…………………….; brutto ………….………….

2. Przyjmuję/przyjmujemy* do realizacji postawione przez zamawiającego, w ogłoszeniu,
warunki.
3. Oświadczam/y, że zaoferowana przez nas cena obejmuje wszystkie koszty jakie należy
ponieść w celu prawidłowego zrealizowania zamówienia.
4. Termin wykonywania zamówienia – 29.12.2017r.
5. Oświadczam/y*, że zapoznałem się/zapoznaliśmy się* z dokumentami przetargowymi
i nie wnoszę/nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
6. Oświadczam/y*, że zaoferowana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie należy ponieść
w celu prawidłowego zrealizowania zamówienia.
7. Oświadczam/y*, że przyjmuję/przyjmujemy* warunki płatności opisane w projekcie
Umowy i opisie przedmiotu zamówienia, a w przypadku wybrania mojej/naszej oferty

1

zobowiązuję się/zobowiązujemy* się do podpisania umowy na warunkach określonych
w projekcie Umowy, w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczam/y*, że nie podlegam/y* wykluczeniu z prowadzonego postępowania
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy.
9. Oświadczamy, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie * prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i

usług,

dotyczącego

towaru/usługi*………………………………………………………..

(nazwa, rodzaj) . Wartość towaru/usługi bez kwoty podatku …….. …………………….
(słownie: ……………………………………………………).
10. Oświadczamy, że Oferta oraz wszelkie załączniki do oferty są jawne i tym samym nie
zawierają żadnych informacji które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.jedn.
Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm) poza dokumentami i informacjami
zawartymi na stronach ……………………………………. co do których Wykonawca
zobowiązany jest do załączenia do oferty uzasadnienia w którym wykaże, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie złożenie stosownego uzasadnienia
do oferty dotyczącego tajemnicy przedsiębiorstwa upoważni Zamawiającego do
odtajnienia dokumentów i ujawnienia ich na wniosek uczestników postępowania.
Informacje wskazane jako niejawne należy zabezpieczyć w odrębnym opakowaniu
/kopercie oznaczonej jako ”dokumenty niejawne”. Zamawiający nie będzie ponosił
odpowiedzialności za ujawnienie treści dokumentów, które nie zostaną zabezpieczone i
opisane.
11. Oświadczam/y*, że reprezentowany przeze mnie/przez nas* w niniejszej ofercie podmiot
jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP ......................................................., REGON …………………………………………..
12. Oświadczamy, że firma nasza należy do grupy przedsiębiorstw małych i średnich/
dużych*
13. Adresy i numery tel. do korespondencji:
13.1.

Nr telefonu …………………………..……….

13.2.

Nr fax.

13.3.

Adres e-mail ………………………………….

13.4.

………………………………………

……………………………………

14. Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część, są:
14.1.

…………………………………………………...
............................................................
podpis osoby upoważnionej

*niepotrzebne skreślić

2

