UWAGA!!! Wykonawcy składający oferty na kilka części zamówienia zobowiązani są do
złożenia formularzy ofertowych osobno dla każdej części zamówienia.
……………………………………
(nazwa i adres Wykonawcy pieczątka)
Tel. ....................................................
Fax. ....................................................
REGON .............................................
NIP ....................................................

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00 – 950 Warszawa
FORMULARZ OFERTOWY
sprawa BBA-2.262.6.2019
Część …... zamówienia
W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: dostawę odczynników chemicznych na potrzeby
laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2019 r.
Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem części ….. zamówienia zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:
Cena ofertowa za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi (zgodnie z załączonym
Formularzem Cenowym):
Kwota netto - ...................................... zł
(słownie złotych: .........................................................................................................)
Stawka podatku VAT - .............................%
Kwota brutto - ...................................... zł
(słownie złotych: ............................................................................................................)
Oświadczamy, iż oferowane odczynniki chemiczne, o całkowitym okresie przydatności
dłuższym niż 32 miesiące będą posiadały okres przydatności nie krótszy niż 24 miesiące, licząc
od daty dostawy do laboratorium, pozostałe odczynniki w dniu dostawy będą posiadać nie
mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta.
Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia we wskazanym terminie, tj. w okresie 25 dni kalendarzowych od dnia złożenia
zamówienia częściowego.

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
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
Oświadczamy, że podana przez nas cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją
niniejszego zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego, w miejsce
wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego oraz odbiór pustych opakowań.
Oświadczamy, że podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania
przedmiotowej umowy.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 30 dni od terminu składania ofert.
Oświadczamy, że Istotne postanowienia umowy – stanowiące Załącznik Nr 5 do niniejszej
SIWZ 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.
Oświadczamy, że oferowane odczynniki chemiczne spełniają wymagania oraz parametry
techniczne zawarte w SIWZ oraz zobowiązujemy się do wniesienia dostarczonych
odczynników chemicznych do siedziby laboratorium w miejsce wskazane przez
pracownika Zamawiającego.
Oświadczamy, iż oferowane odczynniki chemiczne posiadają wszelkie niezbędne
pozwolenia, deklaracje i karty charakterystyk dopuszczające je do obrotu na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
Warunki płatności - wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT przelewem
na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT, w terminie do 21 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Szczegółowe warunki płatności
określone zostały w Załączniku Nr 5 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy).

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:
…………………………………………………………………………………………………
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)
Zamówienie realizujemy 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:
.......................................................................................................................................................
Niniejszym informujemy, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji:
- .................................................................................................................................................
Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:
- .................................................................................................................................................
Ofertę niniejszą składamy na ........1 kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach.

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

1

……………………………
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

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

