Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty
/Nazwa Wykonawcy
pieczęć firmowa/

Powiat Płoński
ul. Płocka 39
09 – 100 Płońsk
FORMULARZ OFERTY
Dane Wykonawcy:
Nazwa (firma) albo imię i nazwisko:
…………………………………………………………………………………………….……………
Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres:
…………………………………………………………………………………………………..……….
Telefon: ……………………………………………………………………………….…………..……..
Adres

e-mail:………………………………………………………………………………………….

Dane (imię i nazwisko) osoby do kontaktów ws oferty:…………………………………………………
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się (Konsorcjum) górną
część (Dane Wykonawcy) wypełnia lider/ Wykonawca ustanowiony jako pełnomocnik. Poniżej należy
wypełnić zestawienie identyfikujące pozostałych Wykonawców:
L.p
.

Wykonawca w konsorcjum (nazwa firmy)

Dane identyfikujące

Ubiegając się o udzielenie zamówienia na dostawę żywności dla jednostek organizacyjnych Powiatu
Płońskiego- MROŻONE WARZYWA, OWOCE, POTRAWY, RYBY oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z Zaproszeniem do złożenia oferty oraz załącznikami do niego, i nie wnoszę do
nich żadnych zastrzeżeń.
2. Otrzymałem wszystkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty.
3. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z treścią
Zaproszenia do złożenia oferty i załącznikami do niego oraz obowiązującymi w tym zakresie
normami, zasadami współczesnej wiedzy i przepisami prawa..
4. Cena mojej oferty za realizację zamówienia wynosi:
brutto: ……………………………………………………..…… zł
słownie: ……………………………………………………………
w tym podatek VAT tj: ………………………………..…. zł
w tym:
1. Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie …………………………zł brutto
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu …………………………zł brutto
3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku im. Św Stanisława Kostki brutto
…………………………zł brutto
4. Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku…………………………zł brutto
5. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku …………………………zł

brutto
6. Zespół Szkół w Raciążu …………………………zł brutto
5. Oświadczam, że załączam arkusze cenowe z uwzględnieniem podziału na jednostki Powiatu.
6. W cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia. w sposób należyty (w szczególności: koszty transportu, dostawy a także podatek Vat
w obowiązującej wysokości).
7. Zobowiązuję się wykonać zamówienie przez okres 12 m-cy od dnia przekazania dyspozycji
Zamawiającego (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy) do dnia 31.12.2022 r. lub do
wyczerpania środków finansowych.
8. Oferujemy termin płatności faktury:30 dni
9. Akceptuję wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, a w przypadku wyboru mojej oferty
zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy w
terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
10.
11.

Akceptuję sposób i terminy płatności określone we wzorze umowy
Oświadczam, że zamówienie wykonam:
1)
samodzielnie, tj. bez udziału podwykonawców*;
2)
przy udziale podwykonawców*
jeżeli 2) należy wskazać:
a) części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom:
…………………………………………………………………………………………………..
b) firmy podwykonawców:
……………………………………………………………………………………………….…….

12. Informacja, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług: TAK/NIE
(właściwe zakreślić).
W przypadku zakreślenia TAK – proszę wskazać:
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania: ……………………………………………………….
wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty
podatku …………………………………………………………………………………………….
stawkę podatku wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą
Wykonawcy, będzie miała zastosowanie:…………………………………………………………
UWAGA:
,,TAK” zaznaczają wyłącznie Ci Wykonawcy, którzy w związku z rozliczeniem oferowanego
świadczenia korzystają z procedury tzw. odwróconego VAT-u, co ma miejsce w sytuacji gdy
obowiązek rozliczania podatku VAT przerzucony jest z Wykonawcy na Zamawiającego.
Niewypełnienie pkt 13 będzie oznaczało, ze wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego.
13. Oświadczam, że posiadam ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
do wysokości nie niższej niż 10 tysięcy złotych lub w przypadku wyboru mojej oferty jako
najkorzystniejszej przed podpisaniem umowy zobowiązuję się do ubezpieczenia w ww. zakresie.
14. Oświadczam, że wypełniłem/wypełnię obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem lub pozyskam w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.

15. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w oświadczeniach załączonych do oferty są
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełna świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy ich przedstawieniu.
UWAGA: 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 (usuwa treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

16. Wskazuję, ze aktualny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji Wykonawcy,
Zamawiający może pobrać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz pod adresem:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx (CEIDG)
https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/ (KRS)
inny właściwy rejestr…………………………..**…………………………………..**
(wpisać nazwę bazy)

(wpisać adres internetowy bazy)

brak możliwości pobrania online
(Wykonawca musi wskazać lub zaznaczyć adres strony www, na której Zamawiający może bezpłatnie pobrać dokumenty
rejestrowe Wykonawcy, o ile rejestr taki jest ogólnodostępny i bezpłatny. W przypadku braku zaznaczenia lub niezłożenia
wraz z ofertą dokumentu/ów potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy Zamawiający wezwie o
przedłożenie odpowiedniego dokumentu na podstawie art. 128 Pzp.)

17. Oświadczam, iż: /informacja do celów statystycznych/

□
□
□
□

jestem mikroprzedsiębiorstwem
jestem małym przedsiębiorstwem
jestem średnim przedsiębiorstwem
prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej:
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionów EUR.

.......................................................
/Podpis /

