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Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

W  TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO  NA

„Świadczenie  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi w okresie od 02.01.2020 roku – do 31.12.2020 roku”.

Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa..........................................................................................................................................

Siedziba.......................................................................................................................................

Nr telefonu/faks...........................................................................................................................

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

nr NIP..........................................................................................................................................

nr REGON...................................................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,   ul. 
Ząbkowicka 26,   57-230 Kamieniec Ząbkowicki

Regon: 005811246 ,  NIP: 887-13-49-543
e-mail: ops@opskamieniec.pl
telefon i fax:  074 817 30 51

Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

„Świadczenie  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi w okresie od 02.01.2020 roku – do 31.12.2020 roku”.

I. Oferujemy  wykonanie  przedmiotu  zmówienia  za  stawkę  godzinową  w
wysokości:
Netto . .………………………………………………..
Podatek VAT ………………………………………………….
Brutto ………………………………………………….
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II. Ustalam termin płatności prawidłowo wystawionej faktury VAT do ..……… dni, 
licząc od daty jej wpływu do zamawiającego.

(Uwaga: maksymalny termin płatności faktury określony w ofertach nie może wynosić więcej jak
30  dni.  Określenie  terminu  płatności  w  wymiarze  większym  jak  30  dni  skutkować  będzie
przyjęciem przez zamawiającego,  na  potrzeby oceny przedmiotowego kryterium,  wielkości  30
dni).

III. Ilość owykonujących przedmiot usługi………..

1. Oświadczamy,  że  akceptujemy  termin  wykonania  i  warunki  płatności,  zgodnie  z  zapisami
przedstawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wzorze umowy i ofercie.

2. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia  i  nie
wnosimy do niej zastrzeżeń. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni,  od upływu
terminu do składania ofert.

4. Oświadczamy,  że  firma  nasza  spełnia  wszystkie  warunki  określone  w  Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia  oraz  zapisach  zawartych  w  art.  22  ust.  1  Prawa  zamówień  oraz,  że
złożymy  wszystkie  wymagane  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia  dokumenty,
potwierdzające spełnienie tych warunków.

5. Oświadczamy,  że  osoby  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  posiadają
wymagane uprawnienia.

6. Oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

7. Oświadczamy,  że  zawarty  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunkach  Zamówienia  projekt  umowy
został  przez  nas  zaakceptowany  i  zobowiązujemy  się  przyjąć  warunki  umowy  stanowiącej
załącznik nr 2 do SIWZ, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia
umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

……………………………………….

(podpis wykonawcy)

8. Oświadczamy o braku wydania wobec nas prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej  o  zaleganiu  z  uiszczaniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo 

- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności (jeżeli dotyczy wykonawca załącza dokumenty to
potwierdzające);

……………………………………….
(podpis wykonawcy)
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9. Oświadczamy o braku orzeczenia wobec nas,  tytułem środka zapobiegawczego, zakazu ubiegania
się o zamówienia publiczne;

……………………………………….
(podpis wykonawcy)

10. Oświadczamy  o  braku  wydania  wobec  nas  prawomocnego  wyroku  sądu  skazującego  za
wykroczenie  na  karę  ograniczenia  wolności  lub  grzywny  w  zakresie  określonym  przez
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp; 

……………………………………….
(podpis wykonawcy)

11. Oświadczamy o  braku  wydania  wobec  nas  ostatecznej  decyzji  administracyjnej  o  naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów
o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 7 Pzp;

……………………………………….

(podpis wykonawcy)

11.  Oświadczamy,  że  nie  zalegamy  z  opłacaniem  podatków i  opłat  lokalnych,  o  których  mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1170); oraz nie zalegamy z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 

……………………………………….

(podpis wykonawcy)

12. Oświadczamy,  że  na  potrzeby  realizacji  przedmiotu  zamówienia  posiadamy  w  dyspozycji
samochód osobowy marki…………………………… nr rejestracyjny…………………………

……………………………………….

(podpis wykonawcy)
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13. Oświadczamy, że przedłożymy wymagane specyfikacją referencje na świadczenie usług objętych
przedmiotem zamówienia.

……………………………………….

(podpis wykonawcy)

14. Oświadczamy,  że  zamierzamy  powierzyć  wykonanie  następujących  części  zamówienia
następującym podwykonawcom:

a ) wykonanie....................................................................................................

b ) wykonanie................................................................................................... 

Oświadczam, iż podmiot/podmioty na zasoby których się powołuję nie podlegają wykluczeniu.

(Uwaga: jeżeli nie powierza się zadań podwykonawcom należy zamieścić adnotację „nie dotyczy”).

15. Oświadczamy, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie

udostępnione, gdyż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 z późn.

zm.): 

-…………………………………………………………………………………

-………………………………………………………………………………… 

 (Uwaga: jeżeli wykonawca nie zamieszcza dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zamieścić

należy adnotację „nie dotyczy”).

……………………………………….
(podpis wykonawcy)
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Pouczenie:

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, - wykonawca w przypadku
nieprzynależności do grupy kapitałowej może złożyć przedmiotowe oświadczenie. 

Wykonawca  może  złożyć  wraz  z  wypełnionym  formularzem  ofertowym  również  inne
dokumenty wymagane SIWZ, które stanowić będą przedmiot wezwania kierowanego do
wykonawcy  którego oferta  oceniona  będzie  najwyżej.  Jeżeli  wykonawca,  którego  oferta
oceniona została najwyżej złoży prawidłowe, dodatkowe dokumenty wymagane w późniejszym
etapie, nie będą one przedmiotem wezwania przez zamawiającego względem wykonawcy, który
złożył najkorzystniejszą ofertę.
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