Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „ Przebudowa i rozbudowa budynku Kaplicy Cmentarnej na dz. ew. 4992/13; 4992/14; 4992/2
i 5003/1 w Leżajsku wraz z wewnętrznymi instalacjami: gazową, ogrzewania centralnego, elektryczną oraz przyłączem kanalizacji
deszczowej i przyłączem wodociągowym na potrzeby hydrantu zewnętrznego”

Załącznik nr 1 do SIWZ
Znak sprawy: ZP/1/04/2018

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Żwirki i Wigury 3, 37–300 Leżajsk
A. Dane Wykonawcy / Wykonawców.
11.Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy:
.....................................................................................................................................................................................
...
.....................................................................................................................................................................................
...
.....................................................................................................................................................................................
...
Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres
Wykonawcy:................................................................................................................................................................
..............
..................................................................................................................................................................................
NIP …………………………….……..…………………….,
REGON........................................................................
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:
•

adres korespondencyjny:
…………………………………………………………………………………………..................……………
……………….......
• numer faksu: ………………………………………
• numer telefonu: ……………………………………
• e-mail: ………………………………………………
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca
ofertę:………………………………………………………………………………………….............……………
………………......
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:
............................................................................................................................................................................ .........
..
Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą2?
TAK

Powielić tyle razy ile to potrzebne
Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 10
mln EUR. Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln
EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.
1
2
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NIE
(zaznacz właściwe)
B. Oferowany przedmiot zamówienia.
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu pn.:

„Przebudowa i rozbudowa budynku Kaplicy Cmentarnej na dz. ew. 4992/13; 4992/14; 4992/2 i 5003/1 w
Leżajsku wraz z wewnętrznymi instalacjami: gazową, ogrzewania centralnego, elektryczną oraz przyłączem
kanalizacji deszczowej i przyłączem wodociągowym na potrzeby hydrantu zewnętrznego”
zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego oferujemy
wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
oraz zgodnie z formularzem cenowym za cenę:
…………………………….. PLN netto + ……..% VAT = ……………………………….. PLN brutto
(słownie; …………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………)
Oświadczam, że na wykonany zakres robót zostanie udzielona gwarancja na okres ...............................................
miesięcy.
C. Oświadczenia.
1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym także
ze wzorem umowy i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty.
W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą,
na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
2) W podanej ofercie uwzględnione są wszystkie niezbędne działania i roboty związane z wykonaniem
tego zamówienia, a w szczególności: czynności niezbędne do wykonania całego zakresu zamówienia
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami technicznymi, a także wszystkie niezbędne prace,
w szczególności dotyczące sporządzenia projektów organizacji robót i ich wprowadzenia,
zagospodarowania placów budowy, zabezpieczenia terenu w okresie prowadzenia prac, zapewnienia
dojazdu do istniejących obiektów i posesji w sąsiedztwie wykonywania robót, sprowadzenia sprzętu,
dowozu materiałów, wywozu odpadów i materiałów z rozbiórki, uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii,
opracowania dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza) oraz koszty
ubezpieczeń, zabezpieczeń i wyposażenia BHP, p-poż., dokonywania serwisów, usuwania ewentualnych
usterek, koszty udziału w przeglądach gwarancyjnych, itp.
3) Uważamy się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez 30 dni
od ostatecznego upływu terminu składania ofert.
4) Do całkowitej ceny oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz podatek
od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5) Zastrzegam, że następujące dokumenty3:
..............................................................................................................................................................................
............
..............................................................................................................................................................................
............
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie art. ……ustawy
……………………..............................................................................................................................................

Wykonawca, który zastrzega w formularzu oferty, iż załączone do składanej oferty dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą zostać ujawnione ani udostępnione, jest zobowiązany do dołączenia
do składanej oferty pisemnego uzasadnienia powodów oraz podstaw takiego zastrzeżenia.
3
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................
6) Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP informuję, że wybór oferty 4:
a)
nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć,
b)
będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć – w następującym
zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………..…
………………5.

D. Zobowiązanie w przypadku przyznania zamówienia.
1) Akceptuję proponowany przez Zamawiającego wzór umowy, który zobowiązuję się podpisać w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2) W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązujemy się wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy.
3) Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy: ………………………..................
4) Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia jest
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………
nr telefonu ………………….…………………………………….…
e-mail: ……………………………………………………………….
E. Podwykonawstwo.
Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia 6:
Wartość brutto
Nazwa i adres
Lp.
Część zamówienia
(PLN)lub procentowy
podwykonawcy
udział podwykonawstwa
1
2
3
4

1

2

3

RAZEM

Należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) albo b).
Należy podać rodzaj każdego towaru / usługi oraz wartość bez podatku VAT.
6
W przypadku wykonania zamówienia samodzielnie, należy przekreślić treść oświadczenia lub nie wypełniać tabeli.
4
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F. Spis treści.
Oferta została złożona na ....... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ....... do nr ........
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

…………………………………………
(miejscowość i data)

……………………………………………
(podpis osób(-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
woli w imieniu wykonawcy)

Informacja dla Wykonawcy:
1. Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy
i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez
osobę podpisującą ofertę.
2. Wykonawca zobowiązany jest wymienić wszystkie dokumenty i oświadczenia załączone do oferty.

