nr sprawy: DZP.231.21.2020

Załącznik nr 4 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA WYKONAWCY:

______________________________________________________________________
lub nazwy wykonawców w przypadku spółki cywilnej bądź konsorcjum
REGON: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|
NIP: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
ADRES:
kod:______ - ______, miejscowość _________________________, ul. ________________________,
nr domu____ , nr mieszkania __________________, województwo ___________________________
tel. ________________________________

faks _______________________________

e-mail: _______________________________
Nazwa i siedziba Zamawiającego:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Barlickiego 13
45 - 083 Opole
Przystępując do postępowania na:

Aktualizacja instalacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie obiektami „Wodna
Nuta” i „Akwarium”, „Stegu Arena” oraz objęciu systemem obiektów „Toropol” i „Błękitna
Fala”,
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1.

Załącznik nr 4 do SIWZ

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:
brutto...............................................zł
słownie: …………………………………………………………………………………………………………..zł

2.

Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2020 r.
Termin wykorzystania bezpłatnych godzin asysty powdrożeniowej: 12 miesięcy od daty odbioru
przedmiotu zamówienia.

3.

Warunki płatności: płatność w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury,
jednak nie wcześniej niż po podpisaniu końcowego protokołu odbioru.

4.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

5.

Na wykonane zamówienie udzielamy zamawiającemu gwarancji na okres _____ 1
miesięcy - licząc od dnia protokolarnego końcowego odbioru zamówienia. ( min. 24
miesiące).

6.

Deklarujemy udzielenie bezpłatnej asysty technicznej w okresie 12 miesięcy licząc od dnia
protokolarnego końcowego odbioru zamówienia w wymiarze_____ 2 godzin. ( min. 80
godzin)

7.

Informujemy, że uważamy się za związanych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8.

Przedmiot zamówienia
Podwykonawców.3

zamierzamy

zrealizować

niniejszą
bez

ofertą

udziału

w

okresie

Podwykonawców/z

wskazanym
udziałem

Zakres robót, które zostaną powierzone do realizacji podwykonawcom:
Zakres powierzonych czynności Podwykonawcy
oraz wartość lub procentowa część zamówienia,
jaka zostanie powierzona Podwykonawcy

9.

Nazwa podwykonawcy

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy załączonym do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i akceptujemy go bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. Jednocześnie oświadczam/y że:
10.1.
spełniam/y warunki udziału w powyższym postępowaniu,
10.2.
spełniamy dodatkowe wymagania związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, tj. zapewniamy, że wśród osób bezpośrednio uczestniczących w
wykonywaniu zamówienia zatrudnione będą osoby na podstawie umowy o pracę,
zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
10.3.
zobowiązujemy się – zgodnie z zapisami Rozdziału XIV Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia - przed podpisaniem umowy, a najpóźniej w dniu jej podpisania przedłożyć
Zamawiającemu wykaz osób (imię i nazwisko oraz wykonywane czynności)
określonych w Rozdziale III ust. 11 SIWZ, wraz z oświadczeniem wykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę wskazanych osób.

Punkty za okres gwarancji będą przyznawane na zasadach opisanych w rozdziale XIII SIWZ.
Punkty za bezpłatną asystę techniczną będą przyznawane na zasadach opisanych w rozdziale XIII SIWZ.
3
niepotrzebne skreślić. UWAGA: w przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie siłami
własnymi.
1
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11. Oświadczamy, że wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług i wskazujemy (wypełnić jeśli
dotyczy):

………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………….
(wskazać nazwę/rodzaj asortymentu, której świadczenie będzie prowadzić do powstania u
*

Zamawiającego obowiązku podatkowego oraz wskazać jej wartość bez kwoty podatku) .

12. Oświadczamy, że zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
należymy do małych lub średnich przedsiębiorców: TAK/NIE*

* Niepotrzebne skreślić
13. Informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty na stronach nr: …….……….. stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
ponieważ: 4
…………………………………………………………………………………………………………………...
14. Wskazujemy, w rozumieniu § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), że złożone do oferty oświadczenia i
dokumenty, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 tego Rozporządzenia, składamy w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP a wymaganych przez
Zamawiającego w pkt V SIWZ.
15. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 5 wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 6.
16. Załączniki do niniejszego formularza stanowiące integralną część oferty:
Nr
załącznika
1.

Wyszczególnienie

Nr strony

2.
3.

Miejsce i data

(podpis i pieczątka imienna upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

4

Aby zastrzeżenie było skuteczne Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
* W przypadku takiego wskazania Zamawiający w celu oceny oferty Wykonawcy doliczy do przedstawionej w niej ceny (w pkt
1 formularza ofertowego) podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć.
W przypadku braku wskazania Zamawiający uzna, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego.
5 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
6 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 np. przez jego wykreślenie).

3

