Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia
pieczęć Wykonawcy
NIP …………………………..
REGON ……………………..
Imię i nazwisko osoby
do kontaktów z Zamawiającym
…………………………………..
Telefon ………………………….
Faks ……………………………..

Formularz oferty po modyfikacji

E-mail ……………………………
Nawiązując do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr 07/2020 prowadzonym w trybie art.
138o ust. 1 ustawy Pzp na „Świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych wraz
z udostępnieniem sal konferencyjnych dla uczestników szkoleń dla doradców w województwie
lubelskim, dolnośląskim i podkarpackim uczestniczących w projekcie „Wsparcie dla szkolenia
doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem
rolnym i usługi z zakresu zastępstw” współfinansowanym przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rolnego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020” składamy niniejszą ofertę:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia na Część I – WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE za
cenę:
……………………………………… x 52 osób =……………………….
cena brutto w zł za całkowity
koszt pobytu jednej osoby

wartość brutto

słownie złotych ………………………………………………………………………..
Wartość netto ( bez pod. VAT)………………………………zł
słownie złotych: ……………………………………………………………………….
Podatek VAT………..………………………………….….…zł
słownie złotych: ……………………………………………………………………….
2. Miejsce świadczenia usług ………………………………………………………………
(nazwa i adres, ilość gwiazdek hotelu)
3. Oferujemy wykonanie zamówienia na Część II – WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
za cenę:
……………………………………… x 63 osób =……………………….
cena brutto w zł za całkowity
koszt pobytu jednej osoby

wartość brutto
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słownie złotych ………………………………………………………………………..
Wartość netto ( bez pod. VAT)………………………………zł
słownie złotych: ……………………………………………………………………….
Podatek VAT………..………………………………….….…zł
słownie złotych: ……………………………………………………………………….
4. Miejsce świadczenia usług ………………………………………………………………
(nazwa i adres, ilość gwiazdek hotelu)
5. Oferujemy wykonanie zamówienia na Część III – WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
za cenę:
……………………………………… x 54 osoby =……………………….
cena brutto w zł za całkowity
koszt pobytu jednej osoby

wartość brutto

słownie złotych ………………………………………………………………………..
Wartość netto ( bez pod. VAT)………………………………zł
słownie złotych: ……………………………………………………………………….
Podatek VAT………..………………………………….….…zł
słownie złotych: ……………………………………………………………………….
6. Miejsce świadczenia usług ………………………………………………………………
(nazwa i adres, ilość gwiazdek hotelu)
7. Oświadczamy, że
7.1. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,
7.2. w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu
nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
i art. 5-17 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47,
poz. 211 z 1996 r. Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 88 poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 z
2000 r. Nr 29, poz. 356 i Nr 93, poz. 1027)
7.3. podwykonawcy będą wykonywać następujące prace wchodzące w zakres przedmiotu
zamówienia (należy podać zakres prac oraz nazwę firmy podwykonawcy/ców oraz wartość lub
procentową część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy/com):

Lp.

Zakres prac, jakie
wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom

Nazwa i adres
podwykonawcy

Wartość lub
procentowa część
zamówienia, jaka
zostanie powierzona
podwykonawcy
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W przypadku niewypełnienia tabeli Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć
wykonania żadnej części zamówienia Podwykonawcom.

7.4.zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. Uzyskaliśmy
wszystkie konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty,
7.5. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert,
7.6. zapoznaliśmy się z treścią załączonych do Ogłoszenia istotnych postanowień umowy
i w przypadku wyboru naszej oferty, podpiszemy umowę w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego,
7.7. oświadczam, że (zaznaczyć odpowiednio):
o oferta nie zawiera tajemnicy przedsiębiorstwa;
o informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od …… do …… stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, (zamawiający
przypomina, że stosownie do art. 8 ust.3 ustawy Pzp Wykonawca winien nie później niż w terminie
składania ofert wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa);

7.8. ofertę niniejszą składamy na ….. kolejno ponumerowanych stronach,
7.9. Oświadczam, że Wykonawca (zaznaczyć odpowiednio):
o jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem
o nie jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem
Zgodnie z definicja zawartą w zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia 06 maja 2003 r. dotyczącym
definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.
05.2003 r., str. 36), mikroprzedsiębiorstwom to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i
którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR, małe przedsiębiorstwo
to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 mln EUR, zaś średnie przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, które nie są
mikroprzedsiębiorstwami, i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie
przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

7.10. oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu**
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Załącznikami do formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
1. ………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………
6. ………………………………………………………………………………………………
7. ………………………………………………………………………………………………
8. ………………………………………………………………………………………………
9. ………………………………………………………………………………………………
*niepotrzebne skreślić
**

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 14 ust. 5 RODO treści
oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

………................ dnia …………2020 r.
…………………………………………
podpis/y i pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/nych
do reprezentowania Wykonawcy

