Załącznik nr 4 do SIWZ

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej
w Legnicy, ul. Zielona 7

OFERTA
Nazwa Wykonawcy / Wykonawców
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Adres
...........................................................................................................................................................
REGON …………………………………………….
NIP …………………………………………….
Telefon …………………………………………….
Adres e-mail, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję
……………………………………………................................................................................................

1.

Nawiązując do ogłoszenia o postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa przewodów wentylacji
grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych gminy w Legnicy”, prowadzonym przez Zarząd
Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM) , 59-220 Legnica, ul. Zielona 7 − działający w imieniu Gminy
Legnica,
ja (my) niżej podpisany (-ni) występując w imieniu i na rzecz Wykonawcy
oferuję (-my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
1)

Część nr 1 − „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym
gminy przy ul. Fabrycznej 15”.
…………..…………………... zł netto + VAT (8%), ………………….…..…….….…..zł brutto,
zgodnie z warunkami dokumentacji przetargowej, w tym kosztorysem ofertowym załączonym do
oferty oraz udzielam gwarancji jakości na wykonane roboty:
……………………….…..(nie mniej niż 60 m-cy) od daty podpisania protokołu odbioru.

2)

Część nr 2 − „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym
gminy przy ul. Kazimierza Wielkiego 35”.
…………..…………………... zł netto + VAT (8%), ………………….…..…….….…..zł brutto,
zgodnie z warunkami dokumentacji przetargowej, w tym kosztorysem ofertowym załączonym do
oferty oraz udzielam gwarancji jakości na wykonane roboty:
……………………….….. (nie mniej niż 60 m-cy) od daty podpisania protokołu

2.

Oświadczam (-y), że zapoznałem (zapoznaliśmy) się z treścią SIWZ i nie wnoszę (nie wnosimy) do
niej zastrzeżeń.

3.

Oświadczam (-y), że przedmiot zamówienia wykonam(-y) siłami własnymi / przewiduję (-my) zlecenie
podwykonawcom* następujących robót:
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Rodzaj robót / zakres robót

Nazwa i adres podwykonawcy
(o ile jest znany na dzień składania oferty)

4.

Oświadczam(-y), że uważam(-y) się za związanego(-ych) niniejszą ofertą do dnia określonego w
SIWZ.

5.

Wadium w kwocie łącznej ................... , za część nr 1 ...................., za część nr 2 ...................
zostało wniesione w dniu ................. w formie ……………………………………………………………
Zwrotu wadium proszę dokonać przelewem na r-k nr ……………………………………...........................
(dotyczy wadium wniesionego w pieniądzu).

6.

Zobowiązuję(-my) się, w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty, do zawarcia umowy na warunkach
i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7.

Oświadczam(-my), że jestem (jesteśmy) mikro/małym/średnim /* przedsiębiorcą.

8.

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

Do oferty załączam(-y):
1) .................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................
3) .................................................................................................................................
4) .................................................................................................................................
5) .................................................................................................................................
6) .................................................................................................................................

…………….………….…., ................................................
Miejscowość, data

…………………………………………
podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
** w przypadku gdy wykonawca wraz z ofertą 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 treść oświadczenia
należy wykreślić.
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