ZAŁĄCZNIK 1 DO SIWZ ZDP.WO.261.5.37/18
OFERTA
na wykonanie zadania pn.:
„Koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych”.
Nazwa i adres Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
Nazwa Wykonawcy:
...................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy:
...................................................................................................................................................................
(ulica, nr domu, nr lokalu)

...................................................................................................................................................................
(kod, miejscowość)

E-mail.......................................................................................................................................................
Numer telefonu ......................................... Numer faksu .................................
NIP .......................................... REGON .....................................
W IMIENIU WYKONAWCY SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie
określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia i projektem umowy, na następujących warunkach:

I.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) za cenę:
1. Zadanie 8. Teren gmin: Pobiedziska, Kostrzyn, Kleszczewo, Swarzędz;

brutto ...................................... PLN,
(słownie brutto: …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………);
w tym VAT: ………………………………

2. Zadanie 9. Teren gmin: Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska, Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik;
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brutto ...................................... PLN,
(słownie brutto: …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………);
w tym VAT: ………………………………

3. Zadanie 10: Teren gmin: Kórnik, Mosina.

brutto ...................................... PLN,
(słownie brutto: …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………);
w tym VAT: ………………………………

II.

Zobowiązuję się wykonać koszenie szerokie w ciągu:

1. Zadanie 8. Teren gmin: Pobiedziska, Kostrzyn, Kleszczewo, Swarzędz;
…………. dni,
2. Zadanie 9. Teren gmin: Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska, Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik;
…………. dni,
3. Zadanie 10: Teren gmin: Kórnik, Mosina.
…………. dni,
licząc od dnia zlecenia usługi przez Zamawiającego.
III. Zobowiązuję się wykonać koszenie wąskie w ciągu:

1. Zadanie 8. Teren gmin: Pobiedziska, Kostrzyn, Kleszczewo, Swarzędz;
…………. dni,
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2. Zadanie 9. Teren gmin: Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska, Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik;
…………. dni,
3. Zadanie 10: Teren gmin: Kórnik, Mosina.
…………. dni,
licząc od dnia zlecenia usługi przez Zamawiającego.
IV. Oświadczam, że:
1. akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ, w tym akceptuję bez zastrzeżeń
projekt umowy;
2. złożona oferta wiąże mnie na 30 dni; bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert;
3. uzyskałem
wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania
i złożenia niniejszej oferty;
4. żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*/ informacje zawarte w
ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w
szczególności innym uczestnikom postępowania i są przez Wykonawcę jednoznacznie
oznaczone i złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty*.
Tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje jawne na
podstawie ustawy i innych obowiązujących przepisów prawa.

5. jestem/nie jestem* mikroprzedsiębiorcą/małym/średnim* przedsiębiorcą zgodnie z ustawą z

dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2018, poz. 646);
1) mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat
obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;
2) mały przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat
obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów
euro,
- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą
3) średni przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat
obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów
euro,
- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą
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6. Zamierzam/nie zamierzam* powierzyć wykonanie następujących części niniejszego zamówienia

podwykonawcom (jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych
Podwykonawców):
1) Zadanie 8: w zakresie …………………………………………………………………………………………………….….,
Podwykonawca:…………………………………………………………………………………………………………………………………;
2) Zadanie 9: w zakresie …………………………………………………………………………………………………….…….,
Podwykonawca:…………………………………………………………………………………………………………………………………;
3) Zadanie 10: w zakresie …………………………………………………………………………………………………….…….,
Podwykonawca:…………………………………………………………………………………………………………………………………;
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.
1)

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).

8. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktowania się z Zamawiającym jest:

Nazwisko i imię ……………………………………………..……………………………………………………………………………….…,
nr telefonu: ……………………………………………………………. e-mail: …………………………………....……………………….
V. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1.
2.
3.
4.

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Ofertę wraz z załącznikami składamy na
stronach/kartach.

kolejno ponumerowanych i podpisanych

………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis osoby/osób upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić
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