Załącznik nr 1 do SIWZ
................................................
(miejscowość, data)

OFERTA

Zarząd Nieruchomości
Miejskich
ul. B. Chrobrego 32
49-300 Brzeg
1. Dane Wykonawcy
(w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną podać dane wszystkich Wykonawców):
Nazwa: ...................................................................................................................................................
Siedziba: ................................................................................................................................................
Nr telefonu/fax: .....................................................................................................................................

adres e-mail*:…………………………………na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję
Nr NIP: ..............................................................
Nr REGON: .......................................................
Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą - TAK/NIE**

2. Zobowiązania Wykonawcy:
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, którego ogłoszenie ukazało się na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, na jego stronie internetowej oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych
na zadanie pn.:

„Utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni na terenach zarządzanych przez Zarząd
Nieruchomości Miejskich w Brzegu”
1) Oferujemy wykonanie zadania zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za cenę:
a) łącznie za cały okres wykonywania usług tj. od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.:
netto: ..………………………zł (słownie: ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………)
obowiązujący podatek VAT w wysokości: ……..,tj. ………………zł (słownie złotych:
……………………………………………………………………………………………………)
brutto: ………………………zł (słownie: ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….)
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w tym:
za czynności określone w Grupie I, II, odpowiednio:
a. GRUPA I- stawka za 100 m2 obsługiwanych powierzchni zewnętrznych:
netto: ..………………………zł (słownie: …………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………)
obowiązujący podatek VAT w wysokości: ……..,tj. ………………zł (słownie złotych:
……………………………………………………………………………………………………)
brutto: ………………………zł (słownie: ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….)
b. GRUPA II – stawka za 100 m2 obsługiwania terenów zieleni przy jednokrotnym koszeniu i
cięciu:
netto: ..………………………zł (słownie: …………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….)
obowiązujący podatek VAT w wysokości: ……..,tj. ………………zł (słownie złotych:
…………... …………………………………………………………………………………… )
brutto:………………………zł(słownie:……………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….)
2)

Termin realizacji zadania- od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

3)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń.

4)

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu
terminu składania ofert.

5)

Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzorze umowy warunki
umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na ww. warunkach.

6)

Oświadczam(my) że zobowiązujemy się do wpłacenia**/wniesienia** zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % kwoty brutto określonej w § 7 ust. 3 umowy w
formie: ..........................................................................................................................................................
Zadanie objęte przedmiotowym zamówieniem wykonamy samodzielnie/ z udziałem
podwykonawców**

7)

……………………………………………………………………………………………………………….
(jeżeli dotyczy, wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcy)
Uwaga: brak wpisu/skreślenia będzie rozumiany jako realizowanie zamówienia bez udziału
podwykonawców.
8)

Załącznikami do oferty są dokumenty wymagane w pkt 7 ppkt 1 SIWZ.

9)

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (spółka cywilna, konsorcjum):
Imię i nazwisko: ..........................................................................................................................................
Stanowisko: .................................................................................................................................................
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Zakres**:
- do reprezentowania w postępowaniu,
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3.

Zastrzeżenie Wykonawcy:

OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co
wykazaliśmy w załączniku nr ___ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Na
potwierdzenie powyższego załączamy stosowne wyjaśnienia wskazujące, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp.
4. OFERTĘ składamy na _________ stronach.
5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporządzenia 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 wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego
zamówienia.***

.................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika wykonawcy
** - niepotrzebne skreślić
*** 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 następuje np. przez jego wykreślenie).

