Załącznik nr 1
do SIWZ

Znak: MWiK/DT/426/2018
........................................, .....................
miejscowość data
......................................................
Nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
Nazwa Wykonawcy : ......................................................................................................................
Forma prowadzonej działalności : …...............................................................................................
Adres : .........................................................................................................................................
Województwo : ............................................................................................................................
Tel......................................... Fax................................................ e-mail :....................................
NIP : ........................................................... REGON : ..................................................................
Bank / Nr konta : ..........................................................................................................................
1. Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa prefabrykatów betonowych do
wykonania ścian oporowych w technologii gruntu zbrojonego dla potrzeb zadania:
„Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul.
Chopina w Kętrzynie – II etap”
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto:
……………….... złotych (słownie: netto………………………………………………………………)
1. Oferowany przez wykonawcę termin rękojmi i gwarancji jakości na
dostarczone prefabrykaty betonowe: ................. miesięcy
2. Oferowany przez wykonawcę termin płatności faktur: …………… dni.
4. Jednocześnie oświadczamy, że:
1) oferujemy realizację zamówienia określonego w SIWZ;
2) zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje
do przygotowania oferty;
3) uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia (wyjaśnienia i modyfikacje do SIWZ, zmiany
ogłoszenia o zamówieniu) wynikłe w trakcie procedury przetargowej stanowiące integralną część
SIWZ;
4) Oświadczamy, że Wykonawca którego reprezentujemy jest (wskazać właściwe) :
małym przedsiębiorcą (małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które
zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)
średnim przedsiębiorcą (średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo,
które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny
obrót nie przekracza 50 milionów lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 milionów EUR)
dużym przedsiębiorstwem

……………………………………………………………….
Podpis(y) osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
Uwaga!
Należy złożyć podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy na każdej stronie formularza ofertowego.

5) Oświadczamy, że złożona oferta (wskazać właściwe):
nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług;
prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku. (tzw. VAT odwrócony)
Lp.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

Wartość bez kwoty podatku

6) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
7) w przypadku wyboru naszej oferty, w czasie i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
podpiszemy umowę na warunkach określonych w SIWZ.
8) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;
9) na etapie przygotowania oferty zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i wykorzystaliśmy
wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość prac niezbędnych do
wykonania przedmiotu zamówienia;
10) Oświadczamy, że zastosujemy materiały dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, niezbędne przy wykonaniu niniejszego zamówienia.
11) Oświadczamy, że wykonamy przedmiot umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom
określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia
12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów.
12) Oświadczamy, że

okażemy na

każde

żądanie Zamawiającego lub

Inspektora

Nadzoru

Inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego
używanego na budowie wyrobu.).
13) Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z postanowieniami dokumentów przetargowych,
dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami PN i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót, ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej.
14) oświadczamy,

że

wnieśliśmy

wadium

w

kwocie…………………………………………

w dniu…………………………….
15) Zastrzegamy, że informacje zawarte w dokumentach ………………………………. stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U nr 153, poz. 1503 ze zm.).
16) Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego, polegam na zasobach następujących podmiotów:
Nazwa i adres podmiotu

Zakres polegania na zasobach podmiotu

17) oświadczamy, że w przypadku podpisania umowy powierzymy podwykonawcom do wykonania**
……………………………………………………………….
Podpis(y) osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
Uwaga!
Należy złożyć podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy na każdej stronie formularza ofertowego.

Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca

Firma podwykonawcy

zamierza powierzyć podwykonawcom

(o ile jest to wiadome)

UWAGA: w przypadku, gdy wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców - zaleca się wpisać „nie
dotyczy”

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd
przy przedstawianiu informacji.

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania - zał. nr 2 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu;
2) zobowiązania innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ust. 2 ustawy PZP, w przypadku gdy
Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu;
3) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz;
4) pełnomocnictwa (nie konieczne, w przypadku, gdy stosowne umocowanie wynika z dokumentów, które
Zamawiający może uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352),
a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. Wskazujemy, że umocowanie do podpisania oferty
względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą wynika
z dokumentu, który Zamawiający może pobrać z bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych tj.:
a) bazy Krajowego Rejestru Sądowego dostępnej na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl/krs/;*
b) bazy Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej na stronie internetowej
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/;*
c) _____________________________ /jeśli dotyczy to wpisać nazwę oraz adres internetowy innej bazy
danych/)

……………………………………………………………….
Podpis(y) osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
Uwaga!
Należy złożyć podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy na każdej stronie formularza ofertowego.

