………………………………
/pieczęć firmowa wykonawcy/

FORMULARZ OFERTOWY

1. Zamawiający: Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, 38-203 Szebnie
238, NIP 6852182093, Regon 180093631
2. Wykonawca: ...........................................................................................................................
Siedziba ........................................................................................................................................
Telefon ................................................................ E-mail …………………………………….…
Regon ....................................... NIP ....................................... KRS ………..…….....................
Nr konta bankowego ..................................................................................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie nr 1 z dnia 12.09.2022r. na: zakup materiałów, urządzeń
i wyposażenia niezbędnych do urządzenia w meble biblioteczne całego budynku zabytkowej
plebanii dla GBP w Jaśle z/s w Szebniach w ramach zadania: Rekonstrukcja wraz ze zmianą
sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebanii dla Gminnej Biblioteki Publicznej w
Jaśle z/s w Szebniach.
Niniejszym oferujemy i deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym

1.

rzeczowym zakresie i na warunkach określonych przez Zamawiającego:
Łączna wartość brutto: ………………………………………………………………... zł
(słownie: …..…………...………………………………………………...........................zł)
Łączna wartość netto: ……………………………………………... zł
podatek VAT w kwocie …..…….…………………………………. zł
Zaoferowana cena zgodnie z poniższą tabelą:

2.

L.P.

1

2

Nazwa

ilość szt.
A

cena jednostkowa
netto zł
B

cena jednostkowa
brutto zł
C

Wartość
brutto zł
(AxC)

3

Razem

…..

W/w cena będzie podlegała ocenie w kryterium cena o wadze 100 %.
3. Oświadczam, że:
1)

zapoznałem się z dokumentacją otrzymaną od Zamawiającego, miejscem prowadzenia

prac i uzyskałem od Zamawiającego wszelkie istotne informacje, celem prawidłowego
sporządzenia oferty i właściwego wykonania zamówienia. Minimalny wymagany okres
gwarancji 36 miesiące,
2)

w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu

i terminie wskazanym przez Zamawiającego, według wzoru opracowanego przez
Zamawiającego, który został przez nas zaakceptowany oraz deklarujemy kompleksowe
wykonanie w/w przedmiotu zamówienia w terminie określonym w umowie.
3)

cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty, narzuty i upusty związane z wykonaniem

przedmiotu umowy.
4)

jestem należycie umocowany/a do reprezentowania Wykonawcy, na dowód czego

przedkładam dokument potwierdzający moje umocowanie,
5)

upublicznienie informacji zawartych w mojej ofercie, a nie zastrzeżonych przeze mnie

(np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na moje ryzyko,
6)

nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust 1 pkt 1-3 w związku

z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego,
7)

zarówno przedmiot umowy, jak i jakakolwiek część użyta do wykonania przedmiotu

umowy, nie pochodziły od producentów lub wytwórców mających swoją siedzibę na terenie
Federacji Rosyjskiej,
8)

załączam DRUK dotyczący obowiązku informacyjnego związanego z przetwarzaniem

danych osobowych RODO – 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),
Oświadczam, iż w przypadku dokonania wyboru przez Zamawiającego mojej oferty:

9)

a) będę dysponentem pracowników, materiałów oraz sprzętu potrzebnego do realizacji
zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym;
b) poniosę pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bhp
i p.poż. w czasie realizacji zamówienia.
10)

w przypadku wyboru mojej oferty:

a) osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy będzie
(imię, nazwisko, telefon, e-mail): .................................................................................
b) umowę w imieniu Wykonawcy podpisywać będą (imię, nazwisko, stanowisko):
…………………………………………………………………………………………

.................................
/ miejsce, data /

..................................................................
/pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/

