Załącznik nr 1 do SIWZ

5/PN/2018

Nazwa firma (Wykonawcy)……................................…………………………….
………………………….......................................................................................
Adres Wykonawcy……………………................................………………………
…………………………………………………................................……………….

OFERTA
1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, zamieszczonego w BZP, na stronie internetowej
Filharmonii Pomorskiej oraz w siedzibie Filharmonii Pomorskiej, oferujemy wykonanie robót budowlanych
polegających na: „Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń biurowych oraz
garderoby

w budynku

Filharmonii

Pomorskiej

usytuowanym

przy

ul.

Andrzeja

Szwalbego

6 w Bydgoszczy”, w zakresie i na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz)
i załącznikach do siwz, w tym we wzorze umowy:
1) za cenę ryczałtową ………………………..…………………netto;
2) VAT wg stawki ………..% w kwocie ……………………….……….;
3) łącznie cena ryczałtowa brutto ………………………………….…..;
4) w terminie i na warunkach płatności – zgodnie z zapisami SIWZ,
5) udzielając …………….. miesięcy1 rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia.
2. *W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) powołujemy się na zasoby poniższych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ust. 1 Pzp2:
1) nazwa (firma) podmiotu:………………………………………………………………………………………………….
2) nazwa (firma) podmiotu:………………………………………………………………………………………………….
3) nazwa (firma) podmiotu:………………………………………………………………………………………………….
3. Wskazujemy, że zamówienie zrealizujemy sami / zamówienie zamierzamy powierzyć podwykonawcy
w następującym zakresie3:
L.p.3

część zamówienia (zakres rzeczowy), której wykonanie

nazwa

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy

podwykonawcy

lub

firma

i

adres

1.
2.

3.

Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 5 lat rękojmi za wady . Termin rękojmi za wady stanowi kryterium oceny ofert (patrz siwz, należy
wpisać w latach: jeżeli 5 lub 6 lat, albo liczbą miesięcy od 60 do 72 miesięcy).
2 Powołując się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 Pzp należy do oferty dołączyć zobowiązania, o których
mowa w siwz)
1

4. Oferta nie zawiera / zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Oznaczenie (rodzaj) informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa ……………………………………………………..…………………………………………… .
Umiejscowienie informacji w ofercie i załącznikach do oferty (np. rodzaj dokumentu, strona, jednostka tekstu) 44:
.......................................................................................................................................................................................
5. Oświadczamy, że:
-

wykonamy zamówienie zgodnie z SIWZ oraz z załącznikami do SIWZ, w tym z przedmiarem robót oraz ze

specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
-

czynności określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp powierzymy osobom

zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę,
-

zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi, warunkami zamówienia i akceptujemy je ;

6. W razie wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy we wskazanym terminie i miejscu na
warunkach przedstawionych przez Zamawiającego w załączonej do SIWZ umowy,
7. Do oferty zostały załączone następujące dokumenty:
-

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

-

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

-

*zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach polega wykonawca na zasadach określonych

w art. 22a Pzp
-

*pełnomocnictwo.

8. Uprawniony do kontaktów z Zamawiającym jest p. ........................................................... pełniący funkcję
........................................................................

i

osiągalny

pod

nr

tel.

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

faxu

....................................... w godz. od .............. do ........... ,email:…………………………………….....

…………………………………………………………….………………
*(czytelny/e

podpis/y

osoby/osób

uprawnionej/ych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić
W miarę potrzeb należy powielić liczbę wierszy w tabeli.
Zaleca się, żeby dokumenty zawierające informacje, o których mowa w punkcie 4 Formularza ofertowego, wykonawca złożył w oddzielnej
wewnętrznej kopercie z oznakowaniem: TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA lub spiął (zszył) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów
oferty
3
4

