MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI Sp. z o.o
34-130 Kalwaria Zebrzydowska; ul. Podlesie 30

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty

Znak sprawy: ZP/007/2021

„Budowa sieci wodociągowej w m. Barwałd Górny (przysiółek Wyręby-Kamieniec)”.
FORMULARZ OFERTOWY

(OFERTA)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej (34-130) przy ul. Podlesie30, prowadzonego na zasadach podanych
w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w Regulaminie udzielania zamówień w MZWiK Sp. z o.o. w Kalwarii
Zebrzydowskiej, a nie na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1129 z późn. zm.). Zamówienie („zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania
działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym, określonej w art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy, to jest: tworzenia sieci
przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub
dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją
i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.
___________________________________________________________________________
I.
1.

4.
5.
6.

DANE WYKONAWCY.
Nazwa:
..............................................................................................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................................................................
Województwo: …………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
Osoby reprezentujące:
3.1.…………………………………………stanowisko…………………………..
3.2.…………………………….…...………stanowisko………………………….
NIP: .............................................................REGON:……………………………..……………………………….………………………..
Nr faxu: ……………………………………………………....…… Nr tel.: ……………………………………………………………………...……..
Adres e-mail:……………………………………............................................................................………………………………....

II.

OFERTA.

2.
3.

Niniejszym składam/my ofertę na wykonanie zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w m. Barwałd Górny
(przysiółek Wyręby-Kamieniec)” w zakresie określonym w SWZ.
Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia, za cenę:
………………………………………………………………………………………….. zł (netto) + ………………………………………… zł podatek VAT =
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….…….... zł (brutto)
Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….złotych (brutto)
Oferujemy okres gwarancji ………………………………………………………………………………………………..………………………. miesiące.
Oświadczam/my, że zobowiązuję/my się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie: 6 miesięcy począwszy od
dnia zawarcia umowy.
Przyjmujemy warunki płatności – 30 dni.
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II OŚWIADCZENIA.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami oraz
wzorem umowy i że akceptuję/my je bez zastrzeżeń.
Oświadczam/my że zobowiązuję/my się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi
Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ)
Oświadczam/my, że uważam/my się za związanego/ych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i zobowiązuję/my się, w przypadku wyboru mojej/naszej
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy
stanowiących załącznik nr 4 do SWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczam/my, że posiadam/my wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i znane są mi/nam
warunki udzielenia zamówienia.
Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do dostarczenia
przed podpisaniem umowy Zamawiającemu umowy regulującej naszą współpracę (dot. Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia).
Oświadczam/my, że Wykonawca jest/ nie jest* mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem.
Na potrzeby udzielenia odpowiedzi na w/w pytanie należy skorzystać z definicji zawartych w zaleceniu Komisji z dnia
06 maja 2003 roku, dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L
124 z 20.5.2003).
Oświadczam/my, że zamierzamy/ nie zamierzamy* realizować zamówienie z udziałem podwykonawców:
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
(Część zamówienia, której wykonanie zamierza się powierzyć podwykonawcy)
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..…
(Nazwa firmy podwykonawcy)

9.

Osoba
uprawniona
do
odbioru
w sprawie niniejszego postępowania:

wszelkiej

korespondencji

od

Zamawiającego

upoważnionego

Imię i nazwisko:
………............................................................................................................................................................,
Numer telefonu: ………………………………………………………………………………….……………………………,
Adres e-mail: …………………………………………………….…………………………………………………………….,
* W przypadku, gdy nie dotyczy – skreślić.

.....................................................................................................
(podpis osób/y uprawnionych do
składania oświadczeń woli)
………………………………., dnia………………………..2021r.
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