Załącznik nr 1

……………................................
( miejscowość i data)
.....................................................
pieczątka Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:
Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotów zawodowych
w ramach projektu „Czas na profesjonalistów”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe,
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, na następujących
warunkach:

Nazwa Wykonawcy:
……………………………………………………………………......................................................................................................
....................................................................................................................
Adres Wykonawcy:
………………………………………………………………………….................................................
NIP…………………………………………..
REGON ………………………………............
Tel:………………………………….................
Fax …………………………………………....
e-mail …............................................................

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

1

Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotów zawodowych w ramach projektu „Czas na profesjonalistów

1.

Oferuje(my) wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia na następujących warunkach:
I.

Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części zamówienia nr 1 –
Sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni Technik farmaceutyczny*
Za cenę brutto …...................................................
Termin wykonania:……………………………………………..

II.

Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części zamówienia nr 2 –
Surowce farmaceutyczne i leki gotowe wykorzystywane w recepturze do pracowni Technik
farmaceutyczny *
Za cenę brutto …....................................................
Termin wykonania:……………………………………………..

III.

Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części zamówienia nr 3 –
Literatura specjalistyczna i filmy dydaktyczne dla kierunku technik masażysta*
Za cenę brutto …....................................................
Termin wykonania:……………………………………………..

2. Oświadczam(y), że przedstawiona w ofercie cena wynikająca wprost ze Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia jest kompletna dla prawidłowego wykonania całości przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczam(y), że udzielimy na dostarczony sprzęt i pomoce dydaktyczne gwarancji na okres nie krótszy
niż 24 miesiące/, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
4. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:
do 15 dni. ; od 16 do 21 dni; od 22 do 30 dni od daty zawarcia umowy*
5. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do
niej

zastrzeżeń

oraz

zdobyliśmy

konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania

zamówienia.
6. Oświadczam(y), że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Oświadczam(y), że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczam(y), że wszystkie oświadczenia i informacje załączone do oferty są kompletne, rzetelne
i prawdziwe.
9. Oświadczam(y), że nie zamierzam(y) powierzyć do podwykonania żadnej części niniejszego
zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom [*] :
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L.p.

Nazwa części zamówienia

Procentowa część zamówienia, jaka
zostanie powierzona podwykonawcy
lub podwykonawcom

1.
2.
10. Oświadczam(y), że nie uczestniczę(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu
udzielenia niniejszego zamówienia.
11. Oświadczam(y), że należę do grupy małych lub średnich przedsiębiorstw – TAK/NIE
12. Oświadczam(y), że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/ wskazane poniżej informacje zawarte w
ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom
postępowania [*]:

L.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)
od

do

13. Oświadczam(y), że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) …...........................................................
2) …...........................................................
3) …...........................................................

…………………......………………………………
Podpis(y) osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
*niepotrzebne skreślić
** wpisać właściwe
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Załącznik do Formularza Ofertowego

………………………………….., dnia ………………….

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

My niżej podpisani:
………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
....................................................................................................................... ................................
............................................................................................................................. ..........................
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotów zawodowych
w ramach projektu „Czas na profesjonalistów”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe,
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
1) oświadczamy, że wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług1.
2) wybór mojej/naszej 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)
będzie wynosiła ………………….... 4 zł.
.............................................................
podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania wykonawcy

1

W wypadku wyboru opcji 1) opcję 2) przekreślić.
W wypadku wyboru opcji 2) opcję 1) przekreślić.
3
Wpisać usługę/usługi, która będzie prowadziła do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług.
4
Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) usługi/usług wymienionych wcześniej.
Art. 91 ust. 3a. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, 2018) .Jeżeli
złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
2
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