Załącznik Nr 6 do Ogłoszenia
…………………………………….
(nazwa i adres Wykonawcy pieczątka)
Tel. ....................................................
Fax. ....................................................
REGON .............................................
NIP ....................................................
Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00 – 950 Warszawa
FORMULARZ OFERTOWY
(sprawa BBA-2/262-12/2018)
W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie
określonym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na „Świadczenie usług
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w niniejszym Ogłoszeniu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących
warunkach cenowych:
Cena ofertowa za wykonanie całości przedmiotu zamówienia obliczona na podstawie
załączonego Formularza asortymentowo-cenowego wynosi:
Cena brutto
- ...................................... zł
(słownie: .........................................................................................................................)
Oświadczamy, iż minimum 70% osób biorących udział w realizacji umowy będzie
zatrudnionych na umowę o pracę przez cały okres realizacji zamówienia.
Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający
w przypadku wyboru niniejszej oferty, w tym należny podatek od towarów i usług.
W trybie art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej
oferty nie będzie/będzie * prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.1 (*niewłaściwe skreślić)
(1wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca
(Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT, co może
mieć miejsce w przypadku:




wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
importu usług lub towarów,
mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT.)

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę
(rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.
Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego
………………………………………………………………………………………………………………
oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ……………..……………. zł
UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których
wybór oferty prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie
zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT
Oświadczam/y, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi
Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
Oświadczam/y, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:
…………………………………………………………………………………………………
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)
Zobowiązuję/emy się zrealizować oferowaną usługę zgodnie z jej opisem oraz z zapisami
Ogłoszenia o zamówieniu.
Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem o zamówieniu i nie wnosimy do niego
zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
Oświadczam/y, że podane przez nas ceny w formularzu asortymentowo - cenowym nie będą
podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej umowy.
Oświadczam/y, że składając podpis lub parafę na kserokopii dokumentu dołączonego do
oferty, poświadczam/y, że ten dokument jest zgodny z oryginałem.
Oświadczam/y, że oferowane usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym spełnią
wymagania postawione w Ogłoszeniu o zamówieniu.
Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w Ogłoszeniu, tj. 30 dni od terminu składania ofert.
Oświadczam/y, że Istotne postanowienia umowy – stanowiące Załącznik Nr 8 do niniejszego
Ogłoszenia zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
Akceptuję/emy warunki
postanowieniach umowy.

płatności

określone

przez

Zamawiającego

w

Istotnych

Zamówienia realizuje/my sami/ przy udziale Podwykonawców*
*niepotrzebne skreślić
Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i Nazwisko …………………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………….
Telefon/Fax: ……………………………………………………………………...................

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………….

Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę (Wykonawcy lub uprawnionego do
reprezentacji wykonawcy):
Czytelne imię i nazwisko

Podpis

Parafa

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:
- ......................................................................................................................................
- ......................................................................................................................................
- ......................................................................................................................................
Ofertę niniejszą składamy na ........1 kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach.
Pouczony o odpowiedzialności karnej (m. in. z art. 305 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2204, z późn. zm.) oświadczam/y, że oferta oraz
załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.

................................
(miejscowość, data)

1

....................................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

Należy wpisać łączną ilość stron, tj. formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami i dokumentami
wymaganymi w SIWZ.

