
Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/229/2019/DP: 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: 

Załącznik nr 1 

 

 

FORMULARZ  OFERTY 
 

1. Nazwa Wykonawcy:  

 

............................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................. 

 

2. Adres .............................................................................................................................................. 

 

3. Numer NIP ..................................................................................................................................... 

 

4. Numer REGON .............................................................................................................................. 

 

5. Numer w KRS ................................................................................................................................ 

 

6. Numer tel/fax ................................................................................................................................. 

 

8. Adres e-mail ................................................................................................................................... 
 

 

Oferta w przetargu nieograniczonym nr ZGM/DZ/229/2019/DP na wykonanie zamówienia publicznego 

pn:  

 

Świadczenie usług pocztowych dotyczących listów, paczek i przesyłek kurierskich 

w obrocie krajowym i zagranicznym dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 

 

....................................... zł netto 

 

sł: ........................................................................................................................................................... 

 

........................... zł kwoty podatku VAT 

 

sł: ........................................................................................................................................................... 

 

....................................... zł brutto 

 

sł: …….................................................................................................................................................. 

zgodnie z „Formularzem Cenowym”, stanowiącym załącznik nr …… do niniejszej oferty. 
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2. Rozliczenie usług nastąpi fakturami VAT na podstawie rzeczywiście wykonanych usług, wg cen 

jednostkowych wyszczególnionych w Formularzu Cenowym. 

 

3. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie zamówienia „Świadczenie usług pocztowych dotyczących 

listów, paczek i przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej”, zgodnie z warunkami i wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i niniejszej ofercie. 

 

4. Okres realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020r, z zastrzeżeniem 

postanowień § 5 ust. 5 i § 12 ust. 1 i 2 wzoru umowy. 

5. Warunki płatności:  do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na  

rachunek bankowy numer..……………………………………….………………………………  

prowadzony przez bank………………………………….………..………………………..……,  

z tym zastrzeżeniem, że w przypadku korzystania z podwykonawców, Wykonawca otrzyma należną 

zapłatę dopiero po przedstawieniu Zamawiającemu dowodów potwierdzających, że dokonał zapłaty 

wymaganego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (jeżeli dotyczy). 

Wykonawca oświadcza, iż wskazywany przez niego rachunek bankowy jest rachunkiem 

wirtualnym, nie jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe i nie został zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego 

(zwany dalej wirtualnym rachunkiem bankowym). 

Wykonawca potwierdza, iż wskazany wyżej wirtualny rachunek bankowy jest przyporządkowany 

do rachunku bankowego 

………………………………………………………………………………………….. , który jest  

rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. – Prawo bankowe i  został zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego oraz został umieszczony 

i będzie uwidoczniony przez cały okres trwania i rozliczenia Umowy w wykazie, o którym mowa w 

art.96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług prowadzonym przez 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm. dalej: Wykaz) – 

zwanym dalej rozliczeniowym rachunkiem bankowym. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić 

w ciągu 3 dni roboczych Zamawiającego o wszelkich zmianach rachunków, o których mowa wyżej, 

w szczególności o wykreśleniu jego rozliczeniowego rachunku bankowego z Wykazu lub utraty 

charakteru czynnego podatnika VAT. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni, licząc upływu terminu jej 

złożenia. 

7. Oświadczamy, że podane w ofercie ceny jednostkowe zawierają wszelkie koszty, jakie poniesie 

Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia, oraz uwzględniają obowiązujące od dnia 01.01.2020 r. 

kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, o których mowa w 

ustawie z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

8. Oświadczamy, że jesteśmy zdolni do wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Oświadczamy, że cena oferty uwzględnia kwoty wynagrodzeń przewidzianych dla podwykonawców 

zgłoszonych w ofercie oraz zaangażowanych w trybie art. 647¹ Kodeksu cywilnego, które wynikają z 

umów zawartych między wykonawcą, a podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. 
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10. Oświadczamy, że: 

1) prace objęte zamówieniem wykonamy sami         

2) zlecimy podwykonawcom w części wskazanej w załączniku nr ….. do oferty        

Za prace wykonane przez podwykonawców ponosimy pełną odpowiedzialność. 

 

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy 

do niej zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy wszystkie konieczne do przygotowania oferty informacje.  

12. Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 

do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

13. Oświadczamy, że: 

1) posiadamy na terenie Bielska-Białej ……….. placówek do odbioru przesyłek awizowanych,  

których wykaz stanowi załącznik nr ……………..….. do oferty, 

2) śledzenie przesyłek rejestrowych możliwe jest na stronie internetowej 

…………………….…………………………………………………………………….…. 

3) posiadamy na terenie Bielska-Białej placówki nadawcze, spełniające wymogi określone w pkt 3 

ppk 3 załącznika nr 2 do Specyfikacji „Opis przedmiotu zamówienia”, których wykaz stanowi 

załącznik nr …… do oferty. 

 

14. Oświadczamy, że strony oferty nr …………………………. zawierają informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą 

być udostępnione innym uczestnikom postępowania.  

Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa stanowi załącznik nr …… do oferty 

15. Oświadczamy pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 

prawny i faktyczny Wykonawcy aktualny na dzień składania ofert. 

16. Oferta zawiera ………. ponumerowanych stron. 

17. Przedstawiciel Wykonawcy upoważniony do kontaktów w sprawie: 

 

…………………………………, tel. …………………, e-mail: ………………………………. 

 

18. Załączniki do formularza oferty:* 

1) ……………………………….………………………………………………………………….…….., 

2) ……………………………….………………………………………………………………….…….., 

3) ……………………………….………………………………………………………………….…….., 

4) ……………………………….………………………………………………………………….…….., 
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5) ……………………………….………………………………………………………………….…….., 

6) ……………………………….………………………………………………………………….…….., 

7) ……………………………….………………………………………………………………….…….., 

8) ……………………………….………………………………………………………………….…….., 
 

 

 

 

 

 

 

.............................................. 
/miejscowość, data/ 

 ........................................................ 
/podpis i pieczęć Wykonawcy/ 

 


