Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin
Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”.
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/5/2018
Zał. nr 5 do SIWZ. Wzór formularza oferty

Nazwa Wykonawcy:
........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:
........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Numer faksu z numerem kierunkowym: ...............................................................................................
Adres poczty elektronicznej: .................................................................................................................

OFERTA
złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”.
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/5/2018

1.

Ja, niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz wykonawcy (podać nazwę (firma) albo imię i
nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy)
...........................................................................................................................................................
oświadczam, że wykonawca, którego reprezentuję za wykonanie przedmiotu zamówienia oferuję
cenę brutto ………………………….……….. zł (słownie: ……………………………… złotych), w tym:
a)

kwota netto: ................................. zł (słownie: ................................................... zł)

b)

podatek VAT .......%, ........................... zł (słownie: ................................................... zł).

Cena brutto podana w ofercie jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy
związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

2.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnoszę do niej zastrzeżeń.

3.

Oświadczam, że akceptuję warunki zawarte we wzorze umowy dotyczącym części zamówienia, na
którą składam ofertę stanowiącym załącznik do SIWZ.

4.

Oświadczam, że wykonawca, którego reprezentuję jest związany ofertą przez okres wskazany w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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5.

Oświadczam, że w przypadku wyboru oferty wykonawcy, którego reprezentuję, wykonawca ten
zobowiązuje się do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie.

6.

Zgodnie z pkt 15.1. część B. w celu dokonania oceny oferty oferuję czas realizacji:
…………………… dni.
Za czas realizacji uznaje się termin wykonania dokumentacji od dnia wystawienia przez
zamawiającego zlecenia jednostkowego.

Za zlecenie jednostkowe uznaje się dokument wystawiany przez Zamawiającego
zawierający następujące informacje: rodzaj zamawianej usługi szczegółowo opisanej w
SIWZ; informacji o ilości poszczególnych usług; termin realizacji zamówienia według klucza
dzień, miesiąc, rok; lokalizacji wykonanych usług na terenie miasta Szczecina

Wykonawca podaje czas realizacji w liczbach całkowitych oraz słownie w formularzu oferty.
Czas realizacji nie może być krótszy niż 4 dni oraz dłuższy niż 10 dni.
W przypadku podania przez wykonawcę w ofercie czasu realizacji dłuższego niż 10 dni lub
krótszego niż 1 dzień oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
Pzp.

KALKULACJA CENOWA

SŁUPY OŚWIETLENIOWE
Lp.

Asortyment

Ilość

Użycie

SUMA

Cena brutto

Wartość brutto

1 Flagi do słupów
Montaż flag do słupów
2 z systemem

50

2

100

- zł

- zł

50

1

50

- zł
- zł

- zł
- zł

3 Montaż flag do słupów

50

1

50
- zł

- zł

4 Systemy do flag

50

1

50

2

100

- zł

- zł

5 Demontaż flag

50
SUMA

-

Razem: ….........................................

7.

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
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rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) wskazuję nazwę i numer postępowania (oznaczenie sprawy)
o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 2, § 5 i
§ 7 rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia
lub dokumenty przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp.
(Wykonawca wypełnia, jeżeli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) znajdują się w posiadaniu
zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumentów przechowywane przez zamawiającego zgodnie
z art. 97 ust. 1 Pzp)

Nazwa postępowania

8.

Numer postępowania
(oznaczenie sprawy)

Określenie
1
dokumentów

oświadczeń

lub

Na podstawie art. 91 ust. 3a Pzp oświadczam, że wybór oferty:




nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego:
a)

wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazuję ich wartość bez kwoty podatku. ………….

b)

wskazuję wartość bez kwoty podatku VAT: ……………...…………………………………..
Wykonawca właściwy wybór zaznacza znakiem „X”

9.

Numer rachunku bankowego wykonawcy, na który należy dokonać zwrotu wadium wniesionego w
pieniądzu: …………………………………………………………………………………………………
(Wykonawca wypełnia pkt 8, tylko gdy Zamawiający żądał wniesienia wadium)

10. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
Lp.

1

Wskazanie części zamówienia, których
wykonanie wykonawca zamierza

Podanie przez wykonawcę firm podwykonawców

Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1126), które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumentów przechowywanych
przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp.
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powierzyć podwykonawcom
1.
2.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1)

……………………………….

2)

...................................................................

............................................................, dnia ...................................... 2018 r.
(miejscowość)
............................................................
podpis osoby uprawnionej / osób
uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy

