
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Dane Wykonawcy

Adres Wykonawcy: kod,

miejscowość, ulica, nr lokalu

Nr telefonu

E-mail

REGON

NIP

Miasto Stołeczne Warszawa

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

– Rembertów m. st. Warszawy

Al. gen. A. Chruściela 28,

04-401 Warszawa

 (Zamawiający)

FORMULARZ OFERTY

1. PRZEDMIOT i CENA OFERTY

1.1. Oferujemy wykonanie zamówienia na następujący przedmiot:

Sprzedaż i dostawa paliwa gazowego - gaz ziemny  wysokometanowy dla  szkół i

placówek oświatowych w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy w łącznej ilości 2 860

000 kWh.

1.2. Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego

określone w Opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ i we

wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

1.3. Deklarujemy wykonanie zamówienia na warunkach określonych w SIWZ.

1.4. Oferujemy wykonanie zamówienia za maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji

przedmiotu zamówienia:

- w kwocie brutto (z podatkiem VAT) ........................ 
*
 zł  (słownie:

...................................... 
*
 ),

- w kwocie netto ................... 
*
 zł (słownie: ...................................... 

*
),

- wartość podatku VAT ..................zł (słownie: ...................................... 
*
), według

stawki .............................%, zgodnie z Formularzem cenowym.

*
 wypełnia Wykonawca

1.5. Ceny obowiązujące w niniejszym zamówieniu zostały określone w Formularzu cenowym -

zgodnie z załącznikiem 2A do SIWZ.



2. DEKLAROWANE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Deklarujemy następujące warunki realizacji zamówienia:

2.1. termin wykonania zamówienia – od 01.01.2021r. (jednak nie wcześniej niż od dnia

pozytywnie przeprowadzonej procedury zmiany sprzedawcy gazu) do 31.12.2021r.

lub wcześniejszego wyczerpania środków finansowych określonych w umowie,

wynikających z budżetu zamawiającego przeznaczonych na ten cel;

2.2. podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie zamówienia w części dotyczącej

.......................................................................................... (Wykonawca określa odpowiedni

zakres wraz z podaniem firm podwykonawców o ile są znani lub pozostawia tabelę bez

wypełnienia jeżeli nie zamierza powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcy/com).

Firma Zakres

3. OŚWIADCZENIA

3.1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego

przestrzegania warunków w niej określonych.

3.2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj.

30 dni od upływu terminu składania ofert.

3.3. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach

określonych we wzorze umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3.4. Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

€ TAK € NIE

3.5. W związku z art. 91 ust. 3a ustawy, oświadczamy, że wybór naszej oferty:

3.5.1. nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług
*
,

3.5.2. będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług
*
, w związku

z tym:

Oświadczamy, że towary/usługi*
, których dostawa/świadczenie*

 będzie

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego to:

……………………………………..

(Wykonawca wpisuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi; gdy nie dotyczy –

pozostawia bez wypełnienia)

Wartość wskazanych powyżej towarów/usług*
 bez podatku VAT wynosi:

……….……… zł.



*
 niepotrzebne skreślić

Jeżeli błędnie określono lub nie określono powstanie u Zamawiającego obowiązku

podatkowego, Zamawiający zastosuje się do art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).

3.6. Dokumenty zawarte na stronach od …… do ….. zawierają informacje stanowiące tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie

mogą być ujawniane pozostałym uczestnikom postępowania.

Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa wskazujące wszystkie przesłanki

określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.

Dz. U. 2019 poz. 1010 ze zm.) przedstawiamy wraz z ofertą.

(Jeśli Wykonawca zastrzega informacje – zobowiązany jest do przedstawienia

uzasadnienia)

3.7. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14

rozporządzenia 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

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio

pozyskaliśmy w  celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.
**

**
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 następuje np. poprzez jego

wykreślenie)

3.8. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować na:

Imię i Nazwisko

Instytucja

Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

4. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY

4.1. ……………………………………..

4.2. ……………………………………..

4.3. ……………………………………..



4.4. ……………………………………..

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(-ych) do

występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-

ych) pełnomocnictwo

Podpis(-y) osoby(osób)

uprawnionej(-ych)

Miejscowość

i data


