Załącznik nr 6
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych i wydatkowania środków publicznych
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

I. DANE WYKONAWCY
Nazwa wykonawcy............................
Adres:.................................................
NIP:................................................... ......
Telefon.............................................

REGON...........................................................
F a k s ........................................................

e-mail: ...............................................

II. O FERTA
Nawiązując do zapytania ofertowego na zadanie pod nazwą:

oferujemy wykonanie pięciu zadań w cenie brutto1:

zł

III. CENY OFERTOW E NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA
Zgodnie z zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym z dnia 18 czerwca 2018 r. oferujemy poniższe
kwoty na poszczególne zadania:
1)

Zadanie nr 1: W ykonanie dokumentacji projektowej wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej i klimatyzacji w raz z projektem remontu (aranżacji) w nętrza Sali
Kolumnowej oraz projekt klimatyzacji pom ieszczenia przyległego, w budynku DUW
w e W rocławiu.
Cena brutto1 ....................................................

2)

Zadanie nr 2: W ykonanie dokumentacji projektowej wentylacji mechanicznej nawiewno
- wywiewnej w pom ieszczeniach budynku D UW w e W rocław iu nr 1004, 1005, 1006,
1007, 1008 i 1009.
Cena brutto1 ....................................................

3)

Zadanie nr 3: W ykonanie dokumentacji projektowej klimatyzacji w pom ieszczeniach
nr 2166 i 2167 w budynku D UW w e W rocławiu.

1 cena zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku

Cena brutto1 ....................................................

4)

Zadanie nr 4: W ykonanie dokumentacji projektowej klimatyzacji w pom ieszczeniu
nr 0200 w budynku D UW w e W rocławiu.
Cena brutto1 ....................................................

5)

Zadanie nr 5: W ykonanie dokumentacji projektowej klimatyzacji w pom ieszczeniach
nr 2133, 2135 w budynku D UW w e W rocławiu.
Cena brutto1 ....................................................

IV. OŚWIADCZENIA
1. Deklarujemy wykonanie zadania objętego zamówieniem zgodnie z zapytaniem ofertowym
oraz w terminach wskazanych dla każdego zadania.
2. Akceptujemy w arunki zaw arte w projekcie umowy.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz załączonym projektem
umowy, akceptujemy je i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w
nich zawarte, a także zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że cena brutto zamówienia podana w niniejszym formularzu zawiera w sobie
podatek od towarów i usług VAT oraz wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi
Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
5.

W przypadku wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia
umowy w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych
w projekcie umowy.

6. Oświadczam, że nie skazano mnie prawomocnie za przestępstwo:2
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553,
z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r.
poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
7.

Oświadczam/oświadczamy, że nie skazano prawomocnie za przestępstwo, o którym mowa
w pkt 6, urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej będącej Wykonawcą albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej będącej Wykonawcą, lub prokurenta Wykonawcy”;

2 dotyczy osoby fizycznej będącej wykonawcą/osób fizycznych wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5 niepotrzebne - oznaczone kursywą - należy skreślić; jeśli nie dotyczy w całości - należy wykreślić cały punkt

8.

Oświadczam/oświadczamy, że nie jestem / nie jesteśmy wykonawcą, wobec którego wydano
prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem
podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne3;

9.

Oświadczam/oświadczamy, że jestem / jesteśmy wykonawcą wobec którego wydano prawomocny
wyrok sądu/ ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat,
składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, niemniej jednak:
a) dokonałem/dokonaliśmy płatności należnych podatków, opłat, składek na ubezpieczenia
społeczne/zdrowotne wraz z odsetkami/grzywnami;
b) zawarłem/zawarliśmy wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności 45.

data i podpis Wykonawcy

4 niepotrzebne - oznaczone kursywą - należy skreślić/ jeśli nie dotyczy w całości - należy wykreślić cały punkt (podpunkt)
5 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia ujęte w p kt 6-9 powinien
złożyć każdy z Wykonawców (należy je powielić)

