Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego:
Wykonanie retoppingu bezspoinowego, nieprzepuszczalnej nawierzchni bieżni na hali lekkoatletyczno –
tenisowej przy ul. Pułaskiego 30 w Poznaniu, wykonanej z nawierzchni poliuretanowej typu pełen
poliuretan „full pur”

Zamawiający:
Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowe w Poznaniu, ul. Noskowskiego 25,
61-705 Poznań
Wykonawca:
…..........................................................................................................................…….........
( pełna nazwa i siedziba, nr telefonu, faksu, NIP, REGON )
…....................................................................
( czytelnie – adres e-mail do kontaktów )
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę:
Cena netto ……………………. zł
Podatek VAT …. % tj. …………………… zł
Cena brutto ……………………………… zł
słownie brutto: …………………………………………
Jednocześnie oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej
zastrzeżeń i uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Uważamy się za związanych ofertą na czas określony w SIWZ, tj. 30 dni.
3.Zawarty w materiałach wzór treści umowy został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru
naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy według tego wzoru w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oferujemy udzielenie gwarancji na okres ………….miesięcy.

5.

Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części
zamówienia:

1) Nazwa zadania, lokalizacja
…………………………………………………………………..……………………………….
Inwestor
…………………………………………………………………………………………………..
Wartość
…………………………………………………………………………………………………...
2) Nazwa zadania, lokalizacja
…………………………………………………………………..……………………………….
Inwestor
…………………………………………………………………………………………………..
Wartość
…………………………………………………………………………………………………...
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i zapoznałem te
osoby z klauzulą informacyjną załączoną przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji do
dokumentacji związanej z w/w postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
*RODO - 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.

.................…., dnia ….......……….

….......................................................
(pieczątki imienne i podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy)

