Załącznik nr 1 do OGŁOSZENIA ZPS 28/2019 - Formularz oferty

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko i/lub nazwa (firma), adres (ulica, nr domu, nr lokalu, kod, miejscowość, województwo, kraj)
Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie *
Organ rejestrowy:
Rejestr nr:
NIP nr:

REGON nr:

URL:http: //

Nr telefonu:

E-mail:
* w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie należy podać wyżej wymagane dane każdego z podmiotów składających ofertę
wspólną (Powielić tyle razy, ile to potrzebne poprzez skopiowanie w/w pól formularza ofertowego) a także wyraźnie oznaczyć ustanowionego
pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu.

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę:
................................................................................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej na który Zamawiający będzie kierować korespondencję: …….........…........................................
Osoba wyznaczonej do kontaktu: ………………………………………..........., Nr tel. …….........................................
W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika Wykonawcy.

Zamawiający:
Transportowy Dozór Techniczny
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

OFERTA
Nawiązując
do
ogłoszenia
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
na usługi społeczne ZPS 28/2019 pn. „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Transportowego Dozoru
Technicznego”:
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią OGŁOSZNIE ZPS 28/2019.
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią OGŁOSZENIA w tym z wyjaśnieniami i zmianami
do OGŁOSZENIA i akceptujemy w całości wszystkie warunki w niej zawarte.
3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia:
Za ceną brutto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Słownie złotych ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………,dnia ………........ 2019 r.

…………………………………………...............
podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela
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w tym:
a)

Cena brutto za Usługę przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych
…………………………………………………………………………………………….zł w tym podatek VAT ………..

b)

Cena brutto za usługę Poczty firmowej ……………………………….zł w tym podatek VAT …..….…

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym będącym integralną częścią oferty.
4. OŚWIADCZAMY, że w oferowanej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez zamawiającego w Projekcie umowy.
6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Projektu umowy będącej załącznikiem
do OGŁOSZENIA i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej
z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Projekcie umowy , w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
7. OŚWIADCZAMY, że nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu
uzyskania niniejszego zamówienia.
8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / przewidujemy powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom
w następującym zakresie:*
..........................................................................................................................................................................
(zakres powierzonych prac)
*niepotrzebne skreślić
9. JESTEŚMY związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
10. OŚWIADCZAMY, iż jesteśmy: mikroprzedsiębiorstwem lub małym lub średnim przedsiębiorstwem: tak □,
nie □*.
*zaznaczyć właściwe
11. SKŁADAMY wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1. ....................................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................................
12. SKŁADAMY ofertę na ................. ponumerowanych i podpisanych stronach.
13. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:
………………………………………….….,tel.………............,fax…………..…,e-mail:……………………………….........…........
Imię i nazwisko
(W przypadku niepodania powyższych danych osoby upoważnionej do odbioru korespondencji, prosimy
o zwracanie się do osoby/osób podpisującej/ych ofertę)

………………………,dnia ………...... 2019 r.

…………………………………………...............
podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela
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14. 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.*
* 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).

15. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z informacją w zakresie RODO zamieszczoną w treści SIWZ.

………………………,dnia ………..... 2019 r.

…………………………………………...............
podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela
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