Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
1. Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa: ...............................................................................................................................................
Siedziba: ............................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej: ........................................ Strona internetowa: ...................................
Numer telefonu: ........................................ Numer faksu: ................................................................
Numer REGON: .................................................. Numer NIP:.........................................................

2. Dane dotyczące zamawiającego
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Plac Lompy 1
59-800 Lubań
3. Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na
„Przygotowanie i wydawanie na terenie miasta Lubań gorących posiłków
dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
w II półroczu 2013 roku”
oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia za cenę:
Cena oferty:
Cena netto …………………………………………………..zł, (słownie złotych: ………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
Kwota VAT …………………………………………………zł, (słownie złotych: …………………..…….
……………………………………………………………………………………………………………..…
Cena Brutto ………………………………………………..zł, (słownie złotych: …………………..……..
………………………………………………………………………………………………………………..
Ceny jednostkowe zostały określone w Formularzu cenowym.
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Osobą (osobami) wyznaczonymi do kontaktów z Zamawiającym jest/są:
............................................................................ tel. kontaktowy, faks: ............................................
zakres** odpowiedzialności ..............................................................................................................
............................................................................ tel. kontaktowy, faks: ............................................
zakres** odpowiedzialności ..............................................................................................................
Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
i/lub zawarcia umowy w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty
gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest:
Nazwisko, imię ...........................................................................................................................
Stanowisko ..................................................................................................................................
Telefon..............................................................

Fax..................................................................

4. Oświadczenie dotyczące postanowień s pecyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie
wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania
oferty.
2) Oferowane przez nas usługi spełniają wymagania określone w siwz.
3) Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunki
i wymaganiami organizacyjnymi określonymi w siwz.
4) Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w siwz.
5) Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt
umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
5. Zastrze żenie wykonawcy
Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, 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 niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym
uczestnikom postępowania* :
______________________
*

niepotrzebne skreślić
wpisać odpowiednio :
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy
**
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Strony w ofercie
l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy ) informacji

(wyrażone cyfrą)
od

do

6. Inne informacje wykonawcy:
Oświadczam, że:
- posiłki będą przygotowywane w (adres) …………………………………………….......……..
- posiłki będą wydawane w (adres) ………………………………………………………........…
- posiłki będą transportowane (rodzaj i marka środka transportu)* ………….......………………..
Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia /
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom * :
Nazwa części zamó wienia

l.p.

7. Załączniki do oferty:
1)

Formularz Cenowy,

2)

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

3)

Wykaz wykonanych usług,

4)

Dowody potwierdzające, że wymienione w wykazie usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie,

5)

Wykaz osób/podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia,

6)

Kserokopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, dowód opłacenia polisy* ,

_________________
*

niepotrzebne skreślić
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7)

Wykaz osób/podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia,

8)

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

9)

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2
u.p.z.p., wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

10) przykładowy jadłospis na 10 dni,
11) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, informację o tym, że wykonawca nie
należy do grupy kapitałowej.*
12) ……………………………………………………………………………………………..

...................................
(miejscowość i data)

............................................................................
(czytelny podpis wykonawcy, pieczęć firmowa Wykonawcy)

____________________
*

niepotrzebne skreślić
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