Załącznik nr 1 do SIWZ
SOSW.221.1.2019

FORMULARZ OFERTOWY
Specjalny Ośrodek
Szkolno - Wychowawczy
ul. Zbąskich 7
64-360 Zbąszyń
I. Dane Wykonawcy
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: …………………………
Wykonawca/ Wykonawcy: …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
NIP: …………………………………………… Regon: ……………………………………………..
Nr tel : ………………………………………… .Nr fax : ……………………………………………
e-mail : ……………………………………………………………………………………………….
KRS: …………………………………………. CEIDG RP………………………………………..
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ……………………………………………….

II. Oferowany przedmiot zamówienia
W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na zadanie:

Budowa windy przy budynku internatu SOSW w Zbąszyniu
Niniejszym oferuję wykonanie całego zadania za cenę:
cena ryczałtowa netto wynosi: …………………………………….. zł
podatek VAT …….% tj : …………………………….. zł
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CENA OFERTOWA (ryczałtowa) BRUTTO: …………………………………………….
Słownie cena ofertowa brutto zł:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że udzielam gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres
……………….. miesięcy * (wypełnia Wykonawca – zgodnie z zapisami pkt 13 SIWZ)

* Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji wyrażonego w
inny sposób niż w pełnych miesiącach.
Brak wypełnienia przez Wykonawcę oznacza, iż zaoferowany zostanie minimalny, wymagany przez
Zamawiającego, okres gwarancji (36 miesięcy).
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy wówczas jego oferta zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 jako niezgodną z SIWZ.

III.

Oświadczenia:
1) W cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
2) Zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnoszę do niej
zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty;
3) Przedmiot zamówienia wykonam w terminie do 29 listopada 2019r.
4) Dysponujemy

osobami

legitymującymi

się

doświadczeniem

i kwalifikacjami

odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z wymogami
zawartymi w punkcie 5.1. SIWZ;
5) Uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert;
6) Akceptuję, iż zapłata za zrealizowane zamówienie nastąpi na podstawie faktury końcowej
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury wraz z kopią bezusterkowego protokołu odbioru.
7) Oświadczam, że następujący zakres prac objętych przedmiotem zamówienia powierzę
podwykonawcom: ( wypełnić jeśli Wykonawca zrealizuje zamówienia z udziałem
podwykonawców -- gdy Wykonawca nie wypełni tabeli, Zamawiający uzna, iż
Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia bez udziału podwykonawców)
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Lp.

IV.

Część ( element) zamówienia

Nazwa podwykonawcy

W przypadku przyznania zamówienia:
1) zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego;
2) przed podpisaniem umowy wniosę zabezpieczenie należytego wykonania umowy
(w wysokości 10% ceny ofertowej brutto) w formie .............................................
zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy.
Jestem świadomy, że 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu
15 dni po upływie rękojmi za wady, na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu
bez usterek i wad;
3) w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przekażę oświadczenie
złożone pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, że
osoby wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie będą
zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz wykaz tych osób (pracowników);
4) kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnych uprawnień do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie wraz z kopią zaświadczenia
o wpisie do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osób wykonujących czynności
w trakcie realizacji zamówienia ( wskazanych w wykazie osób – kierownika budowy,
robót),
5) osobą/ami

upoważnioną

do

podpisania

umowy

jest/są:

…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
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6) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących
realizacji umowy jest ...................................................................................................
e-mail:....………….…………………..……....………..tel./fax: .......................……….;

7) ………………………………………………..
V.

Oświadczam, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, średnim
przedsiębiorstwem*.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym
przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie
przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.
Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot.
definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z
20.5.2003, s. 36).
* Niepotrzebne skreślić
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców
(tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki
cywilnej musi złożyć w/w oświadczenie.

VI.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporządzenia 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 pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

VII . Wyrażamy zgodę na pobieranie dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, tj. z CEIDG (www.ceidg.gov.pl) /KRS
(www.ems.gov.pl).
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VIII. Spis treści:
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) …………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………
4) …………………………………………………………………………………………
5) …………………………………………………………………………………………

............................
(Pieczątka Wykonawcy)

dnia .....................

..................................................
Podpis/y osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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