Załącznik nr 2 

OFERTA
(Formularz ofertowy)

WYKONAWCA:
Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................................
Adres siedziby:............................................................................................................................................
………………...............................................................................................................................................
Telefon: .........................................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej (e-mail): ..................................................................................................
(Zamawiający wszelką korespondencję dotyczącą postępowania będzie przesyłał na wskazany powyżej adres e- mail)
NIP: ...............................................

ZAMAWIAJĄCY: 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Al. Solidarności 105
00-140 Warszawa

Składamy ofertę na 
świadczenie usługi sprzątania wybranych pomieszczeń w budynku w Warszawie, 
Al. Solidarności 105  
Znak postępowania: UZ-4/IAEPAN/23
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i określonymi w Zapytaniu o cenę warunkami, za cenę: 

Cena netto ……...………… zł (słownie: ……………………………………...…… zł)
podatek VAT …………….. zł
Cena brutto ………………. zł (słownie: ….…………………………………...…… zł)

	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania o cenę i załącznikami do Zapytania oraz, że przedstawione w Zapytaniu o cenę istotne elementy umowy zostały przez nas zaakceptowane.

Oświadczamy, że otrzymaliśmy wszelkie konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty.


Oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 
W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia, w tym: zysk Wykonawcy, wymagane przepisami prawa obciążenia fiskalne oraz wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
	Informujemy, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie* (*niepotrzebne skreślić) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.); 
Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadzić na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.) do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz zawierający nazwę (rodzaj) towaru, usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku oraz wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie. 
	Oświadczamy, że następującą część zamówienia powierzymy podwykonawcom:

	…………………………. (nazwa Podwykonawcy i nazwa części zamówienia)

…………………………. (nazwa Podwykonawcy i nazwa części zamówienia)

	Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i umiejętności oraz doświadczenie, aby wykonać przedmiot umowy w sposób prawidłowy.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym jest: ………………….… 
tel. ……………………., e-mail ……………………………
	Oświadczam, że jestem (zaznaczyć właściwe):

□  mikroprzedsiębiorstwem (przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro)
□ małym przedsiębiorstwem (przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą)
□ średnim przedsiębiorstwem (przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą)
	Oświadczam, że wypełniłem 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.***

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).
	Wykaz załączników do oferty:

	……………………………………………………………………………………,

……………………………………………………………………………………,
……………………………………………………………………………………,
……………………………………………………………………………………,


                                          	                            ................................................................
                                                                                           (dokument podpisany elektronicznie)


