Załącznik nr 1 do SIWZ

4/PN/2018

Nazwa firma (Wykonawcy)……................................…………………………….
………………………….......................................................................................
Adres Wykonawcy……………………................................………………………
…………………………………………………................................……………….
PESEL: ………………………………………….................................…………….
(dot. wykonawców wpisanych do CEIDG RP oraz wykonawców będących osobami fizycznymi)
NIP:…………………………………….................................……………………….
KRS: ......................................................................................

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, zamieszczonego na stronie internetowej Filharmonii
Pomorskiej (www.bip.filharmonia.bydgoszcz.pl) i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Filharmonii Pomorskiej
1. Oferujemy wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie części pomieszczeń budynku
Filharmonii Pomorskiej, usytuowanego przy ul. Andrzeja Szwalbego 6 w Bydgoszczy, w tym wewnętrznej klatki
schodowej na szyb dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych i konieczne pomieszczenia towarzyszące
z montażem

dźwigu

i

przebudową

wewnętrznych

instalacji

i teletechnicznych, w zakresie i na warunkach określonych

elektrycznych,

wod-kan.,

c.o.,

p.poż.

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

(siwz) i załącznikach do siwz, w tym we wzorze umowy:
1) za cenę ryczałtową ……………………zł brutto,
2) w terminie i na warunkach płatności – zgodnie z zapisami SIWZ,
3) udzielając …….. lat, miesięcy1 rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia,
4) udzielając …..… lat2 gwarancji jakości,
2. *W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp) powołujemy się na zasoby poniższych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ust. 1 uPzp3:
1) nazwa (firma) podmiotu:……………………………………………………………………………….
dotyczy spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 b pkt. 3 uPzp w zakresie opisanym w pkt. V.2.1)
siwz
2) nazwa (firma) podmiotu:………………………………………………………………………………..
dotyczy spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 b pkt. 3 uPzp w zakresie opisanym w pkt. V.2.2)
siwz.
W załączniku do oferty składamy dokumenty (np. zobowiązania), o których mowa w pkt.X.1.4) siwz.

Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 5 lat rękojmi za wady . Termin rękojmi za wady stanowi kryterium oceny ofert (patrz pkt. XIII
siwz, należy wpisać w latach: jeżeli 5 lub 6 lat, albo liczbą miesięcy od 60 do 72 miesięcy).
2
Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 3 letniej gwarancji jakości.
1

3. *Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:
a) wykonanie części dotyczącej………………………….podwykonawcy4…………………. ………….
adres: ………………………………………………………………………………………………………….
b) wykonanie części dotyczącej………………………….podwykonawcy5……………………….…….
adres: .. ………………………………………………………………………………………………………

4. Oświadczamy, że:
1)

wykonamy zamówienie zgodnie z SIWZ oraz z załącznikami do SIWZ, w tym z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

2) czynności określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 29 ust. 3a uPzp powierzymy osobom
zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę,
3) zapoznaliśmy się z:
a) dokumentami przetargowymi,
b) warunkami zamówienia i akceptujemy je
4) w razie wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy we wskazanym terminie i miejscu
na warunkach przedstawionych przez Zamawiającego w załączonej do siwz umowy,
5) do oferty zostały załączone następujące dokumenty:

a) załącznik p.n. „Podział ceny na składniki”,
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia
(……szt.) ,

c) *pełnomocnictwo,
d) *zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach polega wykonawca na zasadach
określonych w art. 22 a uPzp (…szt.),

e) …………………………………
5.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 /łącznie/
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
*(czytelny podpis pełnomocnika – jeżeli został ustanowiony przez
mocodawców)

*niepotrzebne skreślić
Powołując się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 aust. 1 uPzp należy do oferty dołączyć zobowiązania, o
których mowa w pkt. X.1.4 siwz)
4 imię i nazwisko lub firmę podwykonawcy i jego adres (o ile te dane są już Wykonawcy znane)
5
imię i nazwisko lub firmę podwykonawcy i jego adres (o ile te dane są już Wykonawcy znane)
*niepotrzebne skreślić
3

