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Do Miasta Stolecznego Warszawa
- Zarzqd Dr69 Miejskich
OO-SOI Warszawa
ul. Chmielna L2O

Nawiqzujqc do ogloszenia o przetargu nieograniczonym pn. ,,Dostawa i monta2 opraw oSwietleniowych
zamontowanych na masztach o6wietleniowych", nr postgpowania DPZ|86lPNl82l18

MY NIZEJ PODPISANI

dzialajqc w imieniu i na rzecz

(nazwa (fi rm a) dokla dny adres Wykonawcy/Wykona wc6w)

(w prrypadku skladania oferty przez podmioty vvystQpujAce wsp6tnie podai nazvvy(ftrmy) i dokladne adresy wszystkich nsp6lnik6w
spdlki cywilnei lub czlor' w konsorQum)

1. SKIADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zam6wienia w zakresie okre6lonym w Specyfikacji Istotnych

Warunk6w Zam6wienia.

OSWIADCZAMy,2e zapoznali6my siq ze Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia iuznajemy sig za

zwiqzanych okre5lonymi w niej postanowieniami i zasadami postqpowania.

OFERUJEMY za wykonanie przedmiotu zam6wienia :

Czq56 

-*
zl slownie:

podatek VAT 

- 
o/o zl

brutto: zl slownie:
*nale2y wpisai nr czqki na kt6r4 iest skladana ofetta

Czeii 

-*
netto: zl slownie:
podatek VAT 

- 
o/o zl

brufto: zl slownie:
*nale2y wpiiai nr czqici na ktdra jest skladana ofefta

Stosownie do aft.91 ust. 3a ustawy Pzp, oswiadczamy, ie wyb6r naszej oferty

zl

zl

A(r\

c nie bqdzie x prowadzil do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego zgodnie z paepisami

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar6w i ustug (t,j. Dz. U.220L7 r., poz. L221, z p62n.

zm.)



DPzl86/PNl82/rB
Maasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich

ul. chmielna 120, 00-801 warszawa tet. (22) 558-90-00 fax (22) 620-06-08 NIp 525-22-48-481
http://www.zdm.waw.ol e-mail: zzp@zdm.waw.ol

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar6w i uslug (t.j. Dz.tJ. z2ol7 r., poz. l22l,z
zm.),
jednocze6nie wskazujemy:
nazwy (rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bgdzie prowadzii do jego powstania

wraz z okre6leniem ich warto:ici bez kwoty podatku.........

x Nale2y zaznaczyt povty2ej w pkt 4. wla5ciwe pole i ewentualnie wskaza6 wymagane informacje (nale2y zapoznai siq
z w/w ustawq o podatku od towar6w i uslug, a w szczeg6lnoSci z zalqcznikiem nr 11 do ustavvy; obowiEzku

stronie Wykonawcv).

5. DEKLARUJEMY w skladanej ofercie wvdlu2enie okresu gwarancji. zaznaczajqc znakiem X w odpowiednim
oknie poni2szej tabeli:

Wydlu2enie okresu gwarancji czg56 *
5 lat 6 lat 7lat

Wydlu2enie okresu gwarancji czq56-*
5 lat 6 lat 7lat

xnale2v woisai nr czqSci na K6r+iest skladana oferta

UWAGA!
Patrz 0kt.16.2.2. Instrukcii dla Wykonawc6w

5. DEKLARUJEMY nominalnE calkowita moc ooraw o6wietleniowvch*

x zgodnie z wypelnionym Zalqcznikiem nr 1 do Formularza oferty odpowiednio na danq czg6i

UWAGA!
PatE pkt 16.2.3. SIWZ

7. ZOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania przedmiotu zam6wienia w terminach okreSlonych w Specyfikacji
Istotnych Warunk6w Zam6wienia.

8. AKCEPTUJEMY warunki platno6ci okreslone przez Zamawiajqcego w Specyfikacji Istotnych Warunk6w
Zam6wienia.

9. ZASTRZEGAMY, 2e tajemnicq przedsiqbiorstwa bqdq stanowi6 nastqpujqce dokumenty:

10. UWAZAMY SI! za zwiqzanych niniejszq ofeftq przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunk6w
Zam6wienia, t1. przez okres 60 dni od uptywu terminu skladania ofert.

11. OSWIADCZAMY, 2e zam6wienie wykonamy samix/ cze!;i zam6wienia zlecimy podwykonawcom*.
Podwykonawcom zamierzamy powierzy6 okre6lonq czg56 (zakres) prac, tj.:

x niepotrzebne skre6lii

Firma (nazwa) Podwykonawcy Zakres prac wykonywanych przez Podwykonawcq

A



t2.

13.
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DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy w wysoko6d 5olo wafto6ci brutto,
w przypadku otzymania od Zamawiajqcego informacji o wyborze zlolonej ofertylat<o oferty najkozystniejszej
(przed podpisaniem umowy).

OSWnOCZIMY, 2e zapoznalismy sig z postanowieniami umowy, okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunk6w Zam6wienia i zobowiqzuje4y siQ, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z
niniejszq ofertq, na warunkach okre6lonych w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, w mieiscu i

terminie wyznaczonym przez Tamawiajqcego.

OSWIADCZAMY, 2e jeste5my malym/Srednim pzedsi gbiorcq/ n ie dotyczyx.
xniepotzebne skre6li6

UWAGA! patrz pkt.21.3-21.8 SIWZ

OSwHOCZIMY, 2e haslo/hasla do pliku/-6w JEDZ przekazanego/-ych w postaci eleKronicznej jesVsq
nastQpujqce:

Nazwa pliku: ......- haslo:

Dodatkowe informacje niezbqdne dla prawidlowego dostgpu do dokumentu JEDZ, w szczeg6lno5ci informacje o
wykoaystanym programie szyfrujqcym lub procedurze odszyfrowania danych zawaftych w )EDZ:

16. WSZELKA KORESPONDENCIE w sprawie niniejszego postgpowania nale2y kierowai na poni2szy adres:

nr fax
nr tel.
e-mail

17. OFERTE niniejszq skladamy na _ stronach.

18. oSwrADczENrE wYMAGANE oD wyKoNAWcy w ZAKRESTE wypEr.NrENrA oBowrAzK6w w
ZAKRESIE OBOWIAZKOW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

O6wiadczam, 2e wypelnitem obowiqzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. t4 rozporz1dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2076 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych
w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektyvuy 95l46lWE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz.lJz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1) ,,RODO" wobec os6b fizycznych, od K6rych dane osobowe bezpo6rednio lub po6rednio pozyskalem w celu
ubiegania sig o udzielenie zam6wienia publicznego w niniejszym postqpowaniu.x

1ff pzypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych ni2 bezpoSrednio jego dotyczqcych lub zachodzi
wylqczenie stosowania obowiqzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.4lub art. 14 ust.5 RODO tresci oswiadczenia
wykonawca nie sklada (usunigcie treSci oSwiadczenia np. przez jego wykre6lenie).

dnia roku

( pod pis Wykonawcy/Wykonawc6w)

15.


