pieczęć firmowa oferenta
........................................
/miejscowość i data/

FORMULARZ OFERTY:
Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na budowę zadania pn.
„Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej”
ogłoszonego przez "KUŹNIA MATRYCOWA" Sp. z o.o.,
20-300 Lublin, ul. Frezerów 14,
NIP 9462337230
- zwaną dalej Zamawiającym,
My, niżej podpisani:

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, stanowisko)

Działając w imieniu i na rzecz ........................................................................................
……………………………………………………………………………………………
(nazwa firmy, adres oferenta, numer w rejestrze handlowym – jeśli dotyczy, numer
identyfikacji podatkowej NIP)
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Występując w imieniu Oferenta na podstawie: ……………………………………
…………………………………………………………………………………………
(wskazać podstawę umocowania do reprezentowania Oferenta, np. KRS, CEIDG, pełnomocnictwo)
Uwaga: w przypadku ofert składanych przez spółki cywilne, do formularza oferty należy dołączyć
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej, pod rygorem odrzucenia
oferty. W przypadku, gdy oferta składana jest przez osobę legitymującą się stosownym
pełnomocnictwem do reprezentowania Oferenta, do formularza oferty należy dołączyć potwierdzoną
za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa, pod rygorem odrzucenia oferty.

1. OŚWIADCZAMY, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania oraz spełniamy
warunki udzielenia zamówienia, ustanowione w zapytaniu ogłoszonym przez
Zamawiającego.
Oświadczamy, że wobec oferenta nie znajduje zastosowania wykluczenie o następującej
treści: „Zamawiający wykluczy z postępowania oferenta, w stosunku do którego otwarto
likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz.
2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791).”
2. SKŁADAM/Y OFERTĘ NA:
Wykonanie prac, niezbędnych do osiągnięcia celu zamówienia, określonych w zapytaniu
ofertowym,
Składana oferta uwzględnia, że prace, niezbędne do osiągnięcia celu zakładanego przez
Zamawiającego, zostaną wykonane w sposób odpowiadający treści zapytania ofertowego,
opublikowanego przez Zamawiającego.
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Oświadczamy, że przed złożeniem oferty zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i
uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.
Oświadczamy, że składana oferta uwzględnia konieczność osiągnięcia oznaczonych przez
Zamawiającego celów wykonania prac.
Oświadczamy, że będziemy posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, na
warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
Oświadczamy, że obrót naszego przedsiębiorstwa w ostatnim zamkniętym roku
obrachunkowym (w przypadku nowoutworzonych podmiotów, których księgi rachunkowe
jeszcze nie zostały zatwierdzone, dane pochodzą dotyczące obrotu pochodzą z szacunków
dokonanych w dobrej wierze w trakcie roku obrachunkowego)
wyniósł: ……………………………… złotych.
Oświadczamy, że wzór umowy będący załącznikiem do zapytania ofertowego został przez
nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na proponowanych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
Oświadczamy także, iż zapoznaliśmy się z przedmiarem robót przedstawionym przez
Zamawiającego.
Oferujemy wykonanie prac, opisanych zapytaniem ofertowym, za łączną kwotę netto:
……………………………………… PLN (słownie: ………………………….…………)
Do wskazanej kwoty zostanie doliczony należny podatek VAT, w łącznej kwocie
………………………… PLN (słownie: …………………….………………………).
W związku z powyższym, łączna kwota brutto (kwota netto powiększona o należny podatek
VAT) wyniesie: ……………………… PLN
(słownie:…………………………………………………………………………)
POWYŻSZA cena brutto uwzględnia wszystkie wymagania Zapytania Ofertowego oraz
obejmuje wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
prawidłowego i terminowego wykonania całości przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszelkie
wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek od towarów i usług oraz
podatek akcyzowy.
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3. ZREALIZUJĘ(EMY) przedmiotowe zamówienie zgodnie z wymaganiami określonymi
w Zapytaniu Ofertowym w terminie do: …………………..(dd/mm/rrrr)
4. OŚWIADCZAM(Y), że udzielamy gwarancji na roboty budowlane na okres
……………… miesięcy
OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta zachowuje ważność przez okres 45 dni od daty jej
złożenia.
5. Wraz z FORMULARZEM OFERTOWYM przedkładamy komplet następujących
dokumentów:
1) Odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, jeżeli odrębne przepisy wymagają takich
wpisów,
2) Kosztorys ofertowy,
3) Oświadczenia oferenta o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w postępowaniu wraz z
referencjami zrealizowanych robót
4) Dowód wniesienia wadium ,
5) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych,
6) Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
7) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w
art.13 lub art.14 RODO

…………………………………………
Data i miejscowość

……………………………………
Podpis(y) osób upoważnionych do
reprezentowania Oferenta

Uwaga: Zamawiający wymaga, by oferta (oraz wymagane załączniki) zostały podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby występującej w imieniu Oferenta. Zamawiający dopuszcza podpisanie
oferty podpisem nieczytelnym (parafą) tylko pod tym warunkiem, że podpis nieczytelny zostanie
opatrzony pieczęcią imienną (wskazującą imię i nazwisko) osoby składającej taki podpis.
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Firma ………………

……………………, dnia…………………………

pieczęć adresowa Oferenta

"KUŹNIA MATRYCOWA" Sp. z o.o.
ul. Frezerów 14,
20-300 Lublin,

OŚWIADCZENIE
O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
Działając w imieniu…………………………………………………….
............................................................................…………………………….
i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że nie jesteśmy
powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo:
- nie uczestniczymy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- nie posiadamy co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- nie pełnimy funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
- nie pozostajemy w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
……………………………………
Podpis(y) osób upoważnionych do
reprezentowania Oferenta
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OŚWIADCZENIE OFERENTA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW
UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU
OŚWIADCZAMY, że:
1. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, o którym mowa w Zapytaniu Ofertowym,
co potwierdzamy wykazem co najmniej jednego zamówienia na roboty budowlane o
wartości nie mniejszej, niż 200 000, 00 PLN NETTO (słownie: dwieście tysięcy złotych)
wykonanych przez nas w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert (a w przypadku, gdy oferent prowadzi działalność gospodarczą krócej – w okresie
prowadzenia działalności gospodarczej), z należytą starannością:
Lista zamówień wykonanych przez oferenta:
lp

Nazwa

Miejsce

Data

Inwestora

realizacji

rozpoczęcia i

Rodzaj prac

Wartość
zamówienia

zakończenia
(miesiąc, rok)

2. Dysponujemy wykwalifikowanym personelem i osobami zdolnymi do prawidłowej
realizacji zamówienia, o którym mowa w Zapytaniu Ofertowym.
3. Znajdujemy się w stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej rozumianej według
zapisów Zapytania Ofertowego.
4. W załączeniu przedkładamy referencje zrealizowanych robót
……………………………………
/Podpis i pieczęć oferenta/
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OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UBEZPIECZENIA OD
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Oświadczam i zobowiązuję się, że w przypadku wyboru mojej oferty i zaproszenia do
podpisania umowy przez Zamawiającego, będę posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej, związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, o wartości nie niższej niż
200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Oświadczam, że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej będę utrzymywał przez cały
okres wykonywania umowy zawartej z Zamawiającym.
………………………………………………………
/Data oraz podpis i pieczęć oferenta/
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Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że:
wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

………………………………………………………
Data i podpis(y) osób upoważnionych do
reprezentowania Oferenta

[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).
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