Dokument dotyczy projektu pn. „Nowoczesne wyposażenie Centrum Społeczno-Kulturalnego w Białej”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ
ZAMAWIAJĄCY: GMINA BIAŁA, UL. RYNEK 10, 48-210 BIAŁA
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………………….
TEL.:

………………………………..………

REGON: …………………………………………
NIP:

…………………………………………

e-mail, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję:

……………………………………………………………………
reprezentowany przez:
……………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

FORMULARZ CENOWY
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu nr ……………………………..…………… z dnia ………………………2021 r.
o postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na wyłonienie Wykonawcy w zakresie
realizacji zadania
„WYPOSAŻENIE MEBLOWE CENTRUM SPOŁĘCZNO-KULTURALNEGO BIAŁEJ”.
ja/my niżej podpisany/i:
...........................................................................................................................
imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę,
działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
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1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią całej dokumentacji dotyczącej
przedmiotowego postępowania:

Kwota netto [PLN]

podatek VAT w

Kwota brutto [PLN]

wys. ..... % [PLN]

(słownie brutto: ....................................... złotych

/100)

2. Oświadczamy, że oferujemy usługi gwarancyjne spełniające warunki i wymagania wynikające ze
specyfikacji warunków zamówienia, w szczególności w odniesieniu do ich zakresu i formy realizacji:

Okres gwarancji i rękojmi

……………………………………………… * miesięcy

*wypełnić z uwzględnieniem informacji zawartych w SWZ

3. Deklarujemy wykonanie zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2021r.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy, stanowiącego integralną część SWZ i
akceptujemy bez zastrzeżeń zawarte w niej postanowienia oraz zobowiązujemy się, w razie wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że wykonanie niniejszego zamówienia zamierzamy wykonać bez udziału
Podwykonawców*/z udziałem Podwykonawców *
Część / zakres zamówienia

Nazwa (firma) podwykonawcy

(zakres prac powierzony Podwykonawcom i nazwa firmy o ile jest znana)
* - niepotrzebne skreślić

6. Na podstawie art. 18 ust. 3 Ustawy PZP, żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji * /
wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one
udostępniane: oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji: ..............................., strony od .........
do .........* .
* - niepotrzebne skreślić

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od daty składania ofert.
8. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości:
.................. PLN (słownie ………………………………), co stanowi 5% ceny oferty brutto, w formie:
............................................ przed terminem wyznaczonym na zawarcie umowy.
9. Oświadczamy, iż w cenie ryczałtowej oferty uwzględniliśmy koszty i zakres całości przedmiotu
zamówienia oraz, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami
opisanymi oraz określonymi przez Zamawiającego w SWZ, na potwierdzenie czego załączamy do
oferty wykaz oferowanego asortymentu wraz z ich cenami oraz dołączamy wizualizacje lub zdjęcia
albo rysunki oferowanego asortymentu, które wymienione są w poz. 4, 7, 11, 12, 13, 14, 27, 28,
30, 35, 36, 37, 43, 46, 51,52, 55, 56, 63, 68,73, 80 załącznika nr 5 do SWZ, przy czym mamy
świadomość, że ewentualne braki w wycenach pozycji robót oraz materiałów i sprzętu w wykazie
oferowanego asortymentu nie stanowią podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia oraz że
wykaz oferowanego asortymentu stanowią podstawę do potwierdzenia spełniania wymagań i
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wymagań SWZ oraz oceny zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z treścią SWZ, jak i
ewentualnie do rozliczenia dostaw/usług zamiennych lub zaniechanych.
10.
Rodzaj przedsiębiorstwa, jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję) :
o
Mikroprzedsiębiorstwo
o
Małe przedsiębiorstwo
o
Średnie przedsiębiorstwo
11.
Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
w zakresie następujących towarów/usług*:
……………………………………………………………………………………………………
Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi: ………………………….
* Wypełnić, o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione.

12.
Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
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) wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu
13.
Oferta zawiera ......... kolejno ponumerowanych stron.
Załączniki:
1. ………………………………………
2. ……………………………………..
3. ……………………………………….
4. ……………………………………….
5. ……………………………………….
Miejscowość ........................................... dnia .......................................... 2021 roku.

.......................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

WYKAZ OFEROWANEGO ASORTYMENTU
Nazwa produktu/towaru
Ilość (szt./kpl.)
wraz ze skróconym opisem*
Lada biblioteczna z częściową
1
nadstawką
320x70/77x75/98 [cm]
Regał na płyty CD i DVD
3
67x18x267[cm]
Dostawka do biurka
1
85x60x74[cm]
Krzesło obrotowe
2
(tkanina typu mesh)
Szafa aktowa
1
40x38x184[cm]
Szafka aktowa wisząca
1
80x38x73[cm]
Wózek na książki
1
Listwa odbojowa PCV
1
30x320[cm]
Szafa aktowo – ubraniowa z drzwiami
1
przesuwnymi 384x45x266[cm]
Stolik
3
100x60x74[cm]
Krzesło
3
(na płozach)
Zegar ścienny
2
Stolik
1
fi 60[cm]
Fotel
4
Stolik pod drukarkę
1
60x40x75 [cm]
Nakładki na boki regałów – komplet
1
42x264[cm]; 51x 264[cm]
Regał na czasopisma
1
80x38x272[cm]
Regał na książki jednostronny
5
74x25x272[cm]
Regał na książki jednostronny
4
67x25x272 [cm]
Regał na książki dwustronny
15
70x50x272[cm]
Regał na książki dwustronny
3
80x59x272[cm]
Regał na książki dwustronny
1
58x59x272[cm]
Regał na książki dwustronny
15
75x50x272[cm]
Regał na książki dwustronny
1
85x59x272[cm]

Wartość brutto PLN
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Regał na książki dwustronny
78x59x272[cm]
Ekspozytor ścienny
Gablota ogłoszeniowa
Regał mobilny na prospekty
86x38x168[cm]
Garderoba otwarta
200x190[cm]
Stojak na parasole
Żaluzja pionowa – komplet
Regał na książki dla dzieci
90x35x160[cm] – częściowo zamykany
Regał na książki dla dzieci
90x35x160[cm]
Tablica magnetyczna, suchościeralna
Dywan
200x300[cm]
Stolik dziecięcy
Krzesełko dziecięce
Poduszki okrągłe 10 szt. na stojaku
Obudowa skrzynek technicznych w
dolnej części z miejscem na książki
45x30x272[cm]
Obudowa słupów – kpl (na 2 słupy)
Komoda
960x40x140[cm]
Stół
140x80[cm] – składany
Krzesło
(konferencyjne z podłokietnikami)
Stolik dla prelegenta
80x46x82[cm]
Stolik pod komputer
100x70x74/80[cm]
Krzesło obrotowe
(tkanina)
Obudowa słupów płytą meblową -kpl
(na 3 słupy)
System prezentacji- komplet:
190 [cm] -3szt. + 400 [cm]-1szt
Garderoba otwarta
325x190[cm]
Stolik
80x80x75[cm]
Dywan
300x400[cm]
Pufa – worek do siedzenia
Umywalka
Szafka -zlewozmywakowa

3
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
3
6
1
1
1
1
15
56
1
6
6
1
1
1
2
2
6
1
1
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55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Zlewozmywak
Szafka – wisząca dwudrzwiowa z
ociekarką
Szafka – stojąca z szufladami
Chłodziarko-zamrażarka
Blat na szafkach wraz z listwami
Taboret
Szafka – wisząca dwudrzwiowa
Szafka- wisząca jednodrzwiowa
Siedzisko
piankowe
–
wieloelementowe
Biurko
160x70x74[cm]
Blenda do biurka
Wózek pod komputer
Dostawka do biurka
100x50x74[cm]
Krzesło obrotowe
(ekoskóra)
Listwa odbojowa – komplet
30x 60/160/160[cm]
Szafa aktowa
80x38x184[cm]
Szafa garderobiana
55x38x184[cm]
Stolik
60x60x74[cm]
Krzesło – tapicerowane
Gablota pulpitowa stolikowa
100x50x30/70
Gablota pulpitowa stolikowa
90x50x30/70[cm]
Gablota pulpitowa stolikowa
120x50x30/70[cm]
Witryna stojąca
100x50x190[cm]
Witryna stojąca narożna
90/18x50x190[cm]
System zawieszeń obrazów – komplet
180[cm]+360[cm]+320[cm]
Drabinka biblioteczna
Oświetlenie gablot-komplet

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
2
6
3
1
1
2
1

*opis skrócony w stosunku do załącznika nr 5, przy czym obowiązującym jest pełny opis danej pozycji

.......................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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