Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór oferty

………………………………
………………………………
pełna nazwa i adres Wykonawcy

………………………………
nr telefonu

………………………………
nr telefonu komórkowego

………………………………
nr faxu

………………………………
adres e-mail

OFERTA
Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………
działając w imieniu1 ……………………………………………………………………………… i na
rzecz2 …………………………………………………………………………………………………..
z

siedzibą

w

………………………………………………………………………………………

zarejestrowanego (ej) w ……………………………pod numerem…………………………….
NIP ……………………………………… REGON/PESEL* ………………………………………
numer rachunku bankowego …………………………………………………………………………
w banku …………………………………………………………………………………………………
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż sprzętu
pralniczego w ramach projektu pn.: „Adaptacja budynku garażowego na potrzeby
pralni dla PZAZ „Wieża” w Piszu”, składam niniejszą ofertę:
Oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją przetargową za:
łączną cenę brutto ……………………,…… zł
(słownie: …………………………………………………………………………………… złotych),
w tym …… % podatek VAT ………………,…… zł
(słownie: …………………………………………………………………………………… złotych)
cenę netto: …………………,…… zł
(słownie: …………………………………………………………………………………… złotych)

1

Należy określić, w czyim imieniu składana jest oferta (np. we własnym, konsorcjum czy spółki)
Podać pełną nazwę firmy
* niepotrzebne skreślić
2

Szczegółowe rozbicie kosztów:

Lp.

Nazwa urządzenia

Ilość
(w szt.)

1

2

3

1

Pralnico-wirówka do prania
tkanin delikatnych (I)

1

2

Pralnico-wirówka do prania
tkanin delikatnych (II)

1

3

Suszarka bębnowa do
suszenia tkanin delikatnych (I)

2

4

Suszarka bębnowa do
suszenia tkanin delikatnych (II)

1

5

Pompy dozujące –zestawy po
3 pompy do każdej z pralnicowirówek do prania tkanin
delikatnych (pkt 1 i 2)

2

6

Manekin (finiszer formujący)

1

7

Wytwornica pary

1

8

Stół do prasowania (I)

1

9

Stół detaszerski (stanowisko
do zapierania)

1

10

Pakowarka pionowa do
pakowania odzieży fasonowej
(I)

1

11

Kompresor – sprężarka

1

12

Pralnico-wirówka z barierą
higieny (I)

1

13

Pralnico-wirówka z barierą
higieny (II)

1

14

Pralnico-wirówka z barierą
higieny (III)

1

15

Suszarka bębnowa
przemysłowa (I)

1

16

Suszarka bębnowa
przemysłowa (II)

1

17

Magiel

1

18

Pompy dozujące – zestawy po
6 pomp do każdej z pralnicowirówek z barierą higieny (pkt
12-14)

3

19

Stół do prasowania (II)

1

Nazwa, model
sprzętu
4

Cena
jednostkowa
brutto (w PLN)
za sztukę
5

Łączna cena
brutto (w PLN)
(poz. 3 x poz.
5)
6

2

20

Pakowarka pionowa do
pakowania odzieży fasonowej
(II)

1

21

Pakowarka pozioma do
pakowania bielizny płaskiej

1

22

Zestaw do znakowania pościeli
i odzieży roboczej

1

23

24

25

Pakiet materiałów
marketingowych i graficznych
producenta
Zestaw środków chemicznych
do prania i odplamiania
delikatnych tkanin
Zestaw środków chemicznych
do prania instytucji (szpitale,
hotele)

1

2

3

RAZEM CENA BRUTTO CAŁEGO ZAMÓWIENIA (w PLN)

Podane w ofercie ceny nie będą podlegały zmianie i waloryzacji. Podane ceny zawierają
wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego zrealizowania zamówienia
według opisu podanego w SIWZ.
Oświadczam, że dostarczony sprzęt będzie zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik do niniejszego formularza oferty.
Oferuję realizację przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 27 grudnia 2018 r.
Oświadczam, że oferowane urządzenia spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego w Załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Jestem / nie jestem * małym lub średnim przedsiębiorcą.
Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez
Zamawiającego i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.
Nie zamierzam3
Zamierzam3 powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(proszę jednocześnie podać firmy podwykonawców)

Udzielam ………-miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy, liczonej od
dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu
składania ofert.

3

Zaznaczyć odpowiedni kwadrat
* niepotrzebne skreślić

3

W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach
zawartych w załączonym do dokumentacji przetargowej wzorze umowy oraz w miejscu i
terminie określonym przez Zamawiającego.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO4 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu*.
Załącznikami do niniejszego formularza oferty, które stanowią integralną jej część, są:
1. …………………………………………
2. …………………………………………
3. …………………………………………
4. …………………………………………
Oferta została złożona na
………… stronach/kartkach**
ponumerowanych od nr ……… do nr ………
………………………, dnia ……………

podpisanych i kolejno

………………………………………………
(podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela)

4

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)
** niepotrzebne skreślić

4

