UNIA EUROPEJSKA

PROGRAM OPERACYJNY
POMOC ŻYWNOŚCIOWA

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

2014 – 2020

Załącznik nr 2 do SIWZ
ZAKTUALIZOWANY
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa i adres Wykonawcy:
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:
imię, nazwisko: ………………………………………tel.……….……….… fax.………………….
e- mail: ………………………………….……
NIP / PESEL ………………………….
REGON
………………………….
NR KRS / CEIDG ………………………….
Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawy sera podpuszczkowego
dojrzewającego do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2016 (37/2016),
oświadczam, że:
1. Zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz Wzorem umowy
i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie i na warunkach ustalonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w szczególności zgodnie
z Wymaganiami jakościowymi dla artykułów spożywczych określonych w Załączniku
nr 1 do SIWZ (Część A) oraz ich dostawę do magazynów organizacji partnerskich
w poszczególnych województwach w ilości i lokalizacji określonych w Załączniku nr 1 do
SIWZ (Część B).
3. W ramach realizacji umowy, zobowiązuję się dostarczyć następujące typy sera:……..
………………………………………………………………………………………………………..
4. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w zakresie:

Nazwa

Ser
podpuszczkowy
dojrzewający

Cena
jednostkowa
netto w PLN
za 1 tonę
1

Ilość (t)
2

Wartość

w PLN

Podatek
VAT w %

brutto w PLN

3

4

5

Wartość netto

3 193,000

5%

za cenę* słownie: ......……………………………………………………….......………… złotych;

Informujemy, że wybór naszej oferty będzie / nie będzie** prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).
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Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ..………………………… objętego
/nazwa (typ) towaru/

przedmiotem zamówienia, a jego wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła
………………….... PLN.
W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy prowadzić będzie do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, należy wskazać nazwę (typ) towaru,
którego dostawa będzie prowadzić do powstania ww. obowiązku podatkowego oraz
wskazać jego wartość bez kwoty podatku.
5. Nr rachunku bankowego, na który Zamawiający zwróci wadium wniesione w pieniądzu:
..............................................................................................................................................
6. Zobowiązuję się do zatrudnienia osoby bezrobotnej w pełnym wymiarze czasu pracy
przy realizacji przedmiotu umowy (przez cały okres trwania umowy) nie później niż w
dniu rozpoczęcia dostaw. W terminie 7 dni od zatrudnienia osoby bezrobotnej przedłożę
Zamawiającemu dokumentację dotyczącą jej zatrudnienia, zgodnie z wymaganiami
wskazanymi w Rozdziale II. pkt 10. SIWZ – klauzula społeczna.
7. Przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału** / z udziałem**
podwykonawcy/ów. Część zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć
podwykonawcy obejmuje:
……………………………………………………………………………………………………….
Uwaga:
a) wpisać szacunkowy % wartości oferty, której wykonanie wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcy – jeżeli jest znany i określić przewidziany przedmiot
podwykonawstwa;
b) brak wpisu/skreślenia powyżej rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie
realizowane będzie bez udziału podwykonawców.
Podwykonawcami(ą), na których zasoby (Wykonawca) powołuje się na zasadach
określonych w art. 22a ust. 1, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy są (jest)*:
………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa i adres podwykonawcy/ów)

………………………. , dnia …………..… 2016 r.
(miejscowość)
….…………………..…..
Wykonawca
* w Formularzu oferty:
a) Wykonawca, którego wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania obowiązku
podatkowego u Zamawiającego, tzn.: podatnikiem będzie Wykonawca, musi podać:
- cenę jednostkową netto w PLN,
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- wartość netto w PLN będącą wynikiem przemnożenia wymaganej ilości i ceny
jednostkowej,
- wartość brutto wyliczoną od wartości netto, z uwzględnieniem stawki podatku VAT.
Ponadto pod tabelą należy podać słownie cenę brutto równą wartości brutto wskazanej
w tabeli.
b) Wykonawca, którego wybór oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku
podatkowego
u
Zamawiającego,
tzn.:
podatnikiem
będzie
Zamawiający
(Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów), musi podać:
- cenę jednostkową netto w PLN,
- wartość netto w PLN będącą wynikiem przemnożenia wymaganej ilości i ceny
jednostkowej.
Ponadto pod tabelą należy podać słownie cenę netto równą wartości netto wskazanej
w tabeli.
Na potrzeby porównania ofert Wykonawców, o których mowa w lit. a) i b), Zamawiający
doliczy do ceny ofertowej netto (wartość netto wskazana w tabeli) Wykonawców, o których
mowa w pkt. b. kwotę należnego podatku VAT, obciążającego Zamawiającego z tytułu
realizacji Umów.
Oświadczamy, że posiadamy / nie posiadamy ** siedzibę/y na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.
Oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy** zarejestrowani dla celów podatku VAT
w Polsce.
**skreślić, jeżeli nie dotyczy
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