Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa i adres Wykonawcy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest (imię, nazwisko):………………………
tel.:……………………… fax.: ……………………………e-mail ……………………………
adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby): ………………………………….
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przez
Przemysłowy Instytut Motoryzacji w przedmiocie: „Dostawa 2 manekinów dzieci dla
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji” (znak
postępowania: 4/D/BLB//2020 oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz
z załącznikami i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
2. Akceptuję Istotne Postanowienia Umowy stanowiące załącznik nr 6 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
3. Oświadczam, że pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni
4. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie i na warunkach ustalonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę
- netto: …………………

PLN (…………………………………………. złotych),

- podatek VAT: ………..

PLN (…………………………………………. złotych),

- brutto: ………………...

PLN (…………………………………………. złotych).

Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony treścią SIWZ.
5. Oświadczam, że dostarczone manekiny spełniają wymagania określone w Regulaminie
EKG ONZ nr 44.
6.
7. Oferuję następujące manekiny:
a) ………………………………………………..................................................………..
(podać model manekina)

b) ………………………………………………..................................................………..
(podać model manekina)

8. Należę/Należymy
przedsiębiorców 1

do

grupy

mikroprzedsiębiorstw

bądź

małych

lub

średnich

A. TAK*
B. NIE *
9. Podwykonawcom zamierzam powierzyć następujące części zamówienia (Jeżeli jest to
wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców):
1) ....................................................................................................................................
2) ....................................................................................................................................
3) ....................................................................................................................................
4) ....................................................................................................................................
(należy podać części zamówienia i ewentualnie dane podwykonawców zgodnie z treścią tego punktu lub wpisać „nie dotyczy” jeżeli
zamówienie Wykonawca wykona samodzielnie)

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO2.
11. Oświadczam, iż tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom
postępowania stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach:
1)
…………………………………………………………………………….......
2)
……………………………………………………………………….………..
*niepotrzebne skreślić

…………….., dnia ……………

2020 r.

......................................................
Wykonawca

Definicja zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz.U. z 2015 r.
poz. 584 ze zm.).
2
W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 ust. 5 RODO
treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).
1

