Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………
z siedzibą w:
……………………………………………………
NIP:
……………………………………………………
Regon:
……………………………………………………
Nr tel:
……………………………………………………
E-mail:
……………………………………………………
Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktu z Zamawiającym w sprawie niniejszego postępowania:
……………………………………………………
Oferujemy wykonanie zamówienia sektorowego w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego za
pomocą platformy na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień publicznych na:

„Dostawę 1 sztuki fabrycznie nowej zaginarki hydraulicznej”
Całkowita wartość netto zamówienia wynosi………………………….zł
Całkowita wartość brutto zamówienia wynosi………………………….zł
Ww. wartości należy podać do drugiego miejsca po przecinku.

1. Termin dostawy: 01.06.2020r.
2. Warunki płatności: 21 dni od daty wystawienia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Zamawiający nie dopuszcza ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

4. Niniejszym oświadczam/y, że:






zapoznałem/liśmy się z warunkami zamówienia i przyjmuję/my je bez zastrzeżeń;
zapoznałem się z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Tychach
sp. z o.o. udostępnionym na stronie Zamawiającego i przyjmuję/my go bez zastrzeżeń;
zapoznałem/liśmy się z wzorem umowy i przyjmuję/my go bez zastrzeżeń;
przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia składania ofert.

5. Informacja dot. odwróconego obowiązku podatkowego: Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość
bez kwoty podatku zaznaczyć X i uzupełnić wyłącznie jeżeli dotyczy
Informuję,
że
wybór
mojej
oferty
będzie
prowadzić
do
powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy
obowiązek podatkowy będzie dotyczył następujących towarów/usług
…………………………………………………………………………………….. objętych przedmiotem zamówienia,
a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła …………………....zł.
Pouczenie:
Zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego następuje
w przypadku:
 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

 importu usług lub towarów,
 mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT.
Obowiązek
podatkowy
u
Zamawiającego
oznacza
przerzucenie
ciężaru
naliczenia
i rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy (Wykonawcy) na nabywcę (Zamawiającego).
W praktyce oznacza to, że Wykonawca wystawia fakturę/y w wysokości netto, a Zamawiający we własnym zakresie
dolicza
należny
podatek
VAT
i
samodzielnie
go rozlicza (odprowadza).
W przypadku braku zaistnienia ww. przesłanek, nie wypełnia się.

6. Oświadczam/my, że wypełniłem/śmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu*.

.................................................................
miejscowość i data

………….............................................................................
Podpis (i pieczątka) osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej
do występowania w jego imieniu

1

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* 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 art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

