Załącznik nr 1

DGK-GRAIZ/SG-53/2018

FORMULARZ OFERTY

______________________________________________________________________________
ZAMAWIAJĄCY –Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Polna 4, 62-700 Turek
Adres korespondencyjny: w Turku, ul. Polna 4, 62-700 Turek
______________________________________________________________________________
Nazwa (Firma) Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………..………….
Adres siedziby:
…………………………………………………………………………………………..………….
Adres do korespondencji :
………………………………………………………………………………………………..…….
Tel.: ...................................................... faks ......................................................
E-mail: ..............................................................
NIP: ................................................. REGON: .................................................
Bank Wykonawcy: ...................................... konto nr........................................................................
Wykonawca zgodnie z art. 104 – 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 584) jest (zaznaczyć właściwy kwadrat x):
 mikroprzedsiębiorcą
 małym przedsiębiorcą
 średnim przedsiębiorcą
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie
realizacji zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: „DOCIEPLENIE
BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH POŁOŻONYCH PRZY UL. GÓRNICZEJ 28 I UL.
GÓRNICZEJ 32 W TURKU”, niżej podpisany/i:

.............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby/ób podpisującej/ych ofertę )

działając w imieniu i na rzecz:
.............................................................................................................................................................
(nazwa i adres siedziby Wykonawcy)

1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, za wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
1.1 Zadanie nr 1 - docieplenie budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Górniczej 28 w Turku
__________________________ZŁOTYCH BRUTTO (z VAT)

(słownie złotych brutto: ____________________________________________________________)
w tym podatek VAT _________________________ ZŁOTYCH
1.2. Zadanie nr 2 - docieplenie budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Górniczej 32 w Turku

__________________________ZŁOTYCH BRUTTO (z VAT)
(słownie złotych brutto: ______________________________________________________________)
w tym podatek VAT _________________________ ZŁOTYCH
2. Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do dnia 20
września 2018 r.;
3. Wykonamy przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.), wskazane
poniżej czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
 roboty branży ogólnobudowlanej (ziemne, roboty żelbetowe, roboty murarskie, roboty
dekarskie, roboty wykończeniowe);
 roboty branży sanitarnej (roboty ziemne, roboty montażowe).
4. Deklarujemy przedłużenie wymaganego minimalnego 60 miesięcznego okresu gwarancji jakości o
……. miesiąc/-ce/-cy (w wyznaczonym miejscu … miesiąc/-cy/-cy, należy wpisać jedną liczbę z przedziału od
1 do 24)

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy, stanowiącego integralną część SIWZ i
akceptujemy bez zastrzeżeń zawarte w niej postanowienia oraz zobowiązujemy się, w razie wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego na
określonych we wzorze umowy warunkach.
6. Oświadczamy, że wykonanie niniejszego zamówienia publicznego zamierzamy wykonać bez
udziału
Podwykonawców*
/
z
udziałem
następujących
Podwykonawców
………………………………….............................................................................*
(wpisać zakres prac powierzony Podwykonawcom oraz nazwy Firm Podwykonawców)* - niepotrzebne skreślić

7. Na podstawie art. 8 ust. 3 Ustawy, żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji * / wskazane poniżej
informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane:
oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji: ........................................................................................, strony
oferty od ......... do .........* .
* - niepotrzebne skreślić
9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. Na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że wybór oferty
BĘDZIE PROWADZIŁ / NIE BĘDZIE PROWADZIŁ* do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (jeśli obowiązek
podatkowy będzie dotyczył zamawiającego: należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego):
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
a ich wartość bez kwoty podatku VAT będzie wynosiła:……………………………….…..……………
………………………………………………………………………………………..………………….
* - niepotrzebne skreślić / niewypełnienie PUNKTU 10 formularza oferty oznacza, że złożenie oferty nie
prowadzi do powstania po stronie zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o VAT.

11. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje potrzebne do należytego skalkulowania ceny
oferty oraz że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z
załączonymi do niej dokumentami oraz z jej modyfikacjami i wyjaśnieniami (jeżeli wystąpiły) i na tej
podstawie uznajemy się za związanych określonymi w tych dokumentach postanowieniami i
warunkami;
12.Oświadczamy , iż w przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej w przedmiotowym
postępowaniu , przedstawimy kosztorys ofertowy zgodnie z wymogami siwz, który stanowić będzie
załącznik do umowy. Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości, iż kosztorys powinien być
przekazany do siedziby Zamawiającego przed podpisaniem umowy w terminie uzgodnionym z
Zamawiającym.
13. Oferta zawiera ......... kolejno ponumerowanych stron.
14. Załączniki:
14.1. Załącznik 1A do Formularza Oferty,
14.2. Załącznik 1B do Formularza Oferty
14.3. ……………………………………….
14.4………………………………….……..
14.5…………………………………………
14.6…………………………………………
14.7…………………………………………

Uwaga: Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza oferty i jego załącznikach
Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić.

Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2018 roku.

...........................................................................
(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

