FORMULARZ OFERTY

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo

pieczęć wykonawcy

Znak sprawy: IBR.271.09.2018.KG
Nawiązując do zaproszenia do składania ofert prowadzonego w trybie uproszczonym
(pozaustawowym) art. 4 pkt 8 – wartość netto zamówienia nie przekracza 30.000 euro na:
„Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Baruchowo w ramach
Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej”.
Nazwa wykonawcy ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
w …………………………………………………… kod ……………..………….……………
województwo …………………… powiat ………………………. gmina ……….……………
ul. ……………………………………………………… nr ……………………………………
Regon ……………………………………… NIP ……………………………………………..
telefon …………………………………….. telefax ………………………………………….
adres WWW. ……………………………… e-mail ………………………………………….
Wykonawca jest małym /
średnim przedsiębiorcą?

Tak / Nie *

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zaproszeniem do

1.

składania ofert za cenę: .................................................. zł brutto
słownie złotych:.................................................................................................................................
obliczoną wg następujących cen jednostkowych:
Lp.
1
1

Opis
2
Defibrylator AED zgodny z wytycznymi
KSRG

Ilość
4

Cena
jednostkowa
netto [zł]
5

Wartość netto
(4x5)
[zł]
6

Wartość brutto
[zł]
7

2 kpl.

2

Torba PSP R-1 wg standardu KSRG

3 kpl

3

Pilarka ratownicza

3 szt.
1

4

Latarka akumulatorowa

6 szt.

5

Zestaw węży hydraulicznych o długości
min. 5 m

1 kpl.

6

Nóż do pasów bezpieczeństwa

1 szt.

7

Zbijak do szyb hartowanych

1 szt.

8

Detektor napięcia

1 szt.

9

Przenośny zestaw oświetleniowy

2 kpl.

10

Sprzęt do oznakowania terenu akcji

1 kpl.
Łącznie wartość brutto

2.

Oświadczamy

że

zapoznaliśmy

się

z

treścią

zaproszenia

do

składania

ofert

i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.
3.

Oferowany przez nas termin realizacji oraz przedmiot zamówienia są zgodne z zapisami
przedstawionymi w zaproszeniu do składania ofert i Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia.

4.

Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w zaproszeniu do składania
ofert oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że złożyliśmy wszystkie
wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

5.

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

6.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu
do składania ofert.

7.

Oświadczamy, że załączony do zaproszenia projekt umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych
w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

8.

Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2.

9.

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
a) wykonanie .......................................................................................................

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).
2
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 (np. przez jego wykreślenie/usunięcie z treści oferty).
2
1

10. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i nazwisko
Adres
Telefon, Fax
Adres e-mail

11. OFERTĘ składamy na _____ kolejno ponumerowanych stronach. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. _____________________________________
2. _____________________________________

dnia
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy

3

