Załącznik nr 2 do SIWZ
Formularz Oferty Programu
„5 porcji warzyw, owoców lub soku XI”

pieczęć Oferenta / Pełnomocnika Oferenta

Nazwa i adres Oferenta:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(w przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy i adresy wszystkich oferentów wskazując również Pełnomocnika)

Adres korespondencyjny:
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. *
Nr telefonu: ...............................................................................................................................
Nr faksu: .....................................................................................................................................
E-mail: …....................................................................................................................................
* w przypadku oferentów zagranicznych należy podać również kraj

OFERTA PROGRAMU
„5 porcji warzyw, owoców lub soku XI”
dla
Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS)
W odpowiedzi na zaproszenie Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) składam
niniejszą ofertę. Jednocześnie oświadczam, że:
a)

Posiadamy status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej;

b)

Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej poprawną
i terminową realizację zamówienia;

c)

Nie zalegamy z należnościami publicznymi (ZUS, US);

d)

Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające poprawną i terminową
realizację zamówienia;

e)

Dysponujemy

odpowiednim

potencjałem

ludzkim

zapewniającym

poprawną

i terminową realizację zamówienia;
f)

Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym gwarantującym poprawną
i terminową realizację zamówienia;

g)

Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na min. 500 000 (słownie:
pięćset tysięcy złotych);

h)

Nie podlegamy wykluczeniu z procedury;

i)

Akceptujemy warunki uczestnictwa w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

j)

Wdrożyliśmy i stosujemy wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, w tym również w ramach niniejszej oferty
tam gdzie zasadne.

Składamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
1. Oferujemy wykonanie całego zamówienia zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania za cenę brutto ............zł: (słownie:
..........................................)
-

w tym podatek VAT - ......... zł (słownie: ……………)

-

w tym kwota netto - ..........zł (słownie:………………)

Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w związku
z realizacją zamówienia w przypadku wyboru niniejszej oferty.
2. Oświadczamy, że wykonamy całość przedmiotu zamówienia w terminie określonym w
harmonogramie wskazanym w SIWZ.
3. Oświadczamy, że oferta jest dla nas wiążąca przez okres wskazany w SIWZ.

………………………………

.…………..………….…………………………………..….

(miejscowość i data)

(podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta)**

**w przypadku Oferentów występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Oferenci
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