Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających
o długości do 24 m - Rozbudowa środowiska infrastrukturalnego

Załącznik nr 1 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy
Adres
NIP/PESEL
Fax ( na który Zamawiający ma przesyłać
korespondencję)

REGON
e-mail ( na który Zamawiający ma
przesyłać korespondencję)

Osoba do kontaktu

Tel.

FORMULARZ OFERTY
Ja, niżej podpisany
..................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie
rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - Rozbudowa
środowiska infrastrukturalnego
składam niniejszą ofertę
1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:
za cenę brutto w wysokości …………….. zł , słownie
(……………………….……..…………………………………………………………..……………….
………………………………………………………………………….……………..)
w tym:
podatek VAT w wysokości …%
cena netto w wysokości ……………………zł, słownie
(………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………)
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2. Oświadczam, iż w zakresie kryterium Okres gwarancji dla istniejących zasobów
infrastrukturalnych
udzielę
gwarancji
na
okres…………….miesięcy.
W przypadku nie wpisania okresu gwarancji lub wpisania okresu 12 miesięcy –
Zamawiający uzna, że Wykonawca udziela gwarancji minimalnej na 12 miesięcy zgodnie
z wymogami określonymi w SIWZ. Wykonawca otrzyma wówczas 0 pkt w kryterium
„Okres gwarancji”.
3. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
4. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach
zawartych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 dołączonym do SIWZ oraz
w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczam, że oferta zawiera/nie zawiera1 informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.).
Informacje
takie
zawarte
są
w
następujących
dokumentach:
…………..…………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
6. Zamawiający uzna, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa jeżeli
Wykonawca wykaże/udowodni, że informacje te:
1) nigdzie nie zostały opublikowane;
2) stanowią wartość techniczną, handlową lub organizacyjną;
Przy jednoczesnym wykazaniu jakie Wykonawca podjął kroki celem zachowania
poufności tych informacji.
Uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa:…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje
te zostaną uznane za jawne.
7. Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Pzp wskazuję że następujące części niniejszego
zamówienia powierzę Podwykonawcom2:
Lp.

1
2

Część prac powierzonych
Podwykonawcom

Firma Podwykonawcy (nazwa i adres)

niewłaściwe skreślić
o ile Wykonawca przewiduje udział podwykonawców
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9. Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem3



Tak

Nie
........................................................................
data i podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*

………………………………….
data i podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy

*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). * 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

zaznaczyć właściwe - Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych
i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna sum
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionów EUR.
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