Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Na:

ŚWIADCZENIA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA USŁUG
OPIEKUŃCZYCH NA RZECZ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NA
TERENIE GMINY MIEJSKIEJ LUBAŃ W 2013 ROKU.
Numer sprawy: Numer sprawy: MOPS/ DPS/ MP / 341-3 /12
1. ZAMAWIAJĄCY:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
Plac Lompy 1 59-800 Lubań
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

l.p.

3.

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
4.

1

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia godnie z treścią: SIWZ,
wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

2
3)

cena jednostkowa za świadczenie usług opiekuńczych wynosi ..................... zł brutto
(słownie: ........................................................................ ................................................), w
tym należny podatek VAT w wysokości ..................., stawka VAT …..
4) oferujemy wykonanie zamówienia w terminie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r.
5) niniejsza oferta jest ważna przez ..........dni,
6) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ,
7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę
zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez
Zamawiającego,
8) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia]2,
9) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu
udzielenie niniejszego zamówienia,
10) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity -Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.), [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 postępowania2
l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od
do

a)
b)

11) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia /
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom2
Nazwa części zamówienia

l.p.

5. Podpis(y):
Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

2

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty
w
imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)

