Załącznik nr 3 do SIWZ
OSiR.3411.06.2019
znak sprawy

OFERTA
Nazwa wykonawcy .......................................................................................................................................
Siedziba wykonawcy ....................................................................................................................................
Nr tel. .........................................................

Nr faxu ..........................................................................

Adres e-mail: ...................................................................................................................................................
dla: Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach

ul. Sportowa 9
38-300 Gorlice

w postępowaniu prowadzonym w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY
przedmiot zamówienia:
Modernizacja i rozbudowa stoku narciarskiego w Małastowie
– dostawa kontenera sanitarnego
realizowana w ramach projektu pn.: „Budowa kompleksu rekreacyjnego wzmacniającego
ofertę turystyczną powiatu gorlickiego” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie
6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych
zasobów subregionów - spr
Kryterium 1
Wartość oferty wynosi:
brutto: ............................................zł (słownie:...............................................)
w tym podatek VAT:…………………………. zł
netto: …………………………………….zł
Kryterium 2
Na przedmiot zamówienia udzielamy: …………… m-cy gwarancji
1. Oferta złożona została na ................ stronach, kolejno ponumerowanych od nr 1 do nr ...........
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu określonymi w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne
informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
4. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji – projekt warunków umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
tych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
5. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, zarządzani przez
..……………………………………………………………….(niepotrzebne skreślić)

(wpisać Wykonawcę posiadającego pełnomocnictwo)
6. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach
................................ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
9. Wadium :
a. wadium w wysokości ....................... zł zostało wniesione formie ..................................
b. upoważniam Zamawiającego, aby dokonał zwrotu wniesionego wadium na konto
...............................................................................................................................................
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*
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).
* 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 np. przez jego wykreślenie).
8. Oświadczamy, że*

całość zamówienia wykonany sami /własnymi środkami i siłami/

część zamówienia powierzymy podwykonawcom :
Część zamówienia, którą zamierzamy
Nazwa /firma/ podwykonawcy
powierzyć podwykonawcom

* zaznaczyć właściwe
9. Oświadczamy, że należymy do małych lub średnich przedsiębiorców: TAK / NIE*
*(skreślić odpowiedź która nie dotyczy, zgodnie z definicją MŚP zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Uwaga:
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub

roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwo: 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.)
10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) …..
2) ……
3) ……
.................................................................................
(podpis: upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)

