DI.202.5.1.2022
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
Zamawiający:
Zarząd Cmentarzy Komunalnych
w Krakowie
ul. Rakowicka 26
31-510 Kraków
Wykonawca:

………………………………………
(pełna nazwa / firma, adres,
w zależności od podmiotu: NIP / PESEL, KRS / CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

FORMULARZ OFERTY
Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów
ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

1. Dane wykonawcy:
Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy

________________________________________________________________________________
Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy z numerem kodu pocztowego:
ul. _________________________________
kod ____-________ miejscowość _________________________________
powiat

województwo _________________________________

Telefon: _________________________
NIP: _________________________ Regon ____________________________
Internet: _____________________ e-mail: ___________@ _________________
Nr rachunku bankowego ____________________________________________________________

2. Składając ofertę na: „Bieżącą konserwację nagrobków – prace renowacyjno-porządkowe przy
wybranych zabytkowych pomnikach nagrobnych na cmentarzu Rakowickim”
oferuję cenę:
netto:

..................................... zł

słownie netto ........................................................................................................................... zł
brutto:

..................................... zł

słownie brutto .......................................................................................................................... zł
w tym podatek VAT (……%): tj. ......................................................................................... zł
Cena oferty podana w formularzu oferty musi odpowiadać Sumie (netto i brutto)
wynikającej z „Kosztorysu ofertowego – ceny jednostkowe” stanowiącego załącznik nr 2
do Ogłoszenia.
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Wydłużenie okresu gwarancji
z poniższych możliwości):

□
□

(Wykonawca

jest

zobowiązany do

zaznaczenia

jednej

60 m-cy (5 lat)
72 m-ce (6 lat)

Za nie wskazanie żadnego okresu gwarancyjnego, oferta Wykonawcy nie otrzyma dodatkowych
punktów w tym kryterium oceny ofert, a Zamawiający uzna, że Wykonawca udziela okresu
gwarancji wynoszącego 48 miesiące.

3. Termin realizacji:
Przedmiot zamówienia zobowiązuję się wykonać od dnia zawarcia umowy do 15.11.2022 r.
4. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązuję się do:
1) zawarcia pisemnej umowy wg „Projektowanych postanowień umowy”, stanowiących
załącznik nr 6 do Ogłoszenia, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
5. Równocześnie oświadczam, że:
1) zapoznałem się z „Projektowanymi postanowieniami umownymi” oraz informacjami
zawartymi w ogłoszeniu i nie wnoszę żadnych uwag i zastrzeżeń,
2) uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty,
3) ceny jednostkowe podane w ofercie obejmują cały zakres przedmiotu zamówienia i są
niezmienne do końca trwania umowy,
4) warunki płatności będą zgodne z projektowanymi postanowieniami umowy,
5) wypełniłem / wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1: wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu2,
6) zamówienie zamierzam wykonać:
a) przy udziale / bez udziału Podwykonawców*:
zakres powierzony do wykonania Podwykonawcom (jeśli dotyczy)
........................................................................................................................................…..
………………………………………………………………………………………………............
.......................................................................................................................................…...
.......................................................................................................................................…...
Podwykonawca nr 1 (Imię i nazwisko / Nazwa, adres, osoba do kontaktu, wartość lub
procentowa część zamówienia, powierzona Podwykonawcy):
.......................................................................................................................................…..
……………………………………………………………………………………………………....
....................................................................................................................................…......
.......................................................................................................................................…...
Podwykonawca nr 2 (Imię i nazwisko / Nazwa, adres, osoba do kontaktu, wartość lub
procentowa część zamówienia, powierzona Podwykonawcy):
.......................................................................................................................................…....
.....................................................................................................................................…....
……………………………………………………………………………………………………....
.......................................................................................................................................…...
W przypadku nie wskazania żadnego Podwykonawcy, Zamawiający uzna,
że Wykonawca wykona cały zakres przedmiotu zamówienia siłami własnymi.
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6. Do oferty dołączamy dokumenty wymagane w Ogłoszeniu.

…………………………… dnia ……………………………
Miejscowość
………………………………………………
podpis osób / osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
i składania oświadczeń
woli w jego imieniu

* Niepotrzebne skreślić, a w pozostałym zakresie w miejscach wykropkowanych wypełnić
1 rozporządzenie 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).
2 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 należy dokonać poprzez jego
wykreślenie i złożenie podpisu na formularzu ofertowym).
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