Zał. do SIWZ dla przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy
z dnia 9 stycznia 2014 r. – Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: ZS1.2600.1.2017

Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY
I.

Nazwa i adres Zamawiającego:
Zespół Szkół Nr 1 – Gimnazjum I Liceum im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul. Mickiewicza 9

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
„Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku szkoły”
III. Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony realizowany w procedurze krajowej pon. kwot z art. 11 ust. 8
ustawy.
IV. Nazwa i adres WYKONAWCY
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
e-mail: ................................................................... tel.: ............................., faks: ...........................,
NIP: ........................................, REGON: ...................................,
V.

Nawiązując do ogłoszenia o niniejszym przetargu nieograniczonym oraz wymagań
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wyjaśnień, modyfikacji, i zał. do
SIWZ:

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia.:
1) Za łączną ryczałtową cenę:
- cena netto ................. zł
- podatek VAT .......... % tj. ...................zł
- cena brutto ................. zł
(słownie:................................................................................................................................ )
2) Na wykonane roboty udzielamy gwarancji na okres ………… miesięcy (należy wpisać:
36 lub 48 ), której bieg rozpocznie się dnia następnego po dokonaniu bezusterkowego
odbioru końcowego przedmiotu umowy,
Potwierdzamy, że udzielona gwarancja na zamontowany sprzęt, urządzenia,
akcesoria (jeżeli dotyczy) obejmuje okres równy gwarancji producenta, przy czym
okres gwarancji nie będzie krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru przez
Zamawiającego, a Zamawiający nie dopuszcza zamontowania ww. o krótszym
okresie gwarancji niż 12 m-cy.
3) Oferujemy wykonanie umowy do dnia: ………………………. 2017 r. (należy wpisać
odpowiednio: do 23.08.2017 r. lub do 18.08.2017 r. lub do 14.08.2017 r.
Nie wpisanie lub wpisanie w formularzu ofertowym innego terminu niż (do 23.08.2017 r.
lub do 18.08.2017 r. lub do 14.08.2017 r.) spowoduje przyznanie 0 pkt i objęcie
maksymalnym terminem wykonania umowy. Zaoferowanie dłuższego niż do
23.08.2017 r. terminu wykonania umowy spowoduje odrzucenie oferty.
Za termin wykonania zamówienia rozumie się bezusterkowe zakończenie prac
budowlanych wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej,
o której mowa w § 10 ust. 2 projektu umowy.
2. Oświadczam, że:
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1) zadeklarowana wyżej cena ryczałtowa, zawiera wszelkie koszty niezbędne do
wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z prawem budowlanym, dokumentacją
techniczną, SIWZ, ew. wizją lokalną, wyjaśnieniami, modyfikacjami SIWZ, obejmując
koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu
budowy, sporządzenia dokumentacji odbiorowej oraz podatek VAT w ustawowej
wysokości z uwzględnieniem wprowadzonych zmian na etapie postępowania
przetargowego, inne;
2) zobowiązuję się do wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot
niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych,
dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa,
wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi
przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz. U. Z 2016r., poz. 290 ze zm.).
3) zadeklarowana cena ryczałtowa przez cały okres realizacji umowy nie będzie
podlegała zmianom z wyjątkiem prawa Zamawiającego określonego w SIWZ,
4) zapoznałem się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do
niej zastrzeżeń oraz zdobyłem wszelkie informacje potrzebne do właściwego
opracowania oferty oraz do należytego wykonania przedmiotu zamówienia,
5) w przypadku wybrania mojej oferty w niniejszym postępowaniu zobowiązuję się do
przedłożenia w terminie do 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jednak nie później niż przed podpisaniem umowy - kosztorysu
ofertowego, sporządzonego w oparciu o dokumentację techniczną - zał. do SIWZ
oraz w oparciu o udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania składane w
trakcie procedury przetargowej
6) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu
do składania ofert wraz z tym dniem,
7) zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przeze
mnie zaakceptowany i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do jej
podpisania w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego oraz do wniesienia
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy, oświadczamy, że roboty malarskie
z ramienia Wykonawcy będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę. W przypadku gdy ww. zakres robót ma być wykonywany przez
Podwykonawcę, oświadczenie, o którym mowa powyżej, obowiązany jest złożyć
Podwykonawca.
9) Oświadczam/y, iż
 przewiduje/my powierzenie podwykonawcom realizację zamówienia w części:
..……….………………………………………………………………………………………………
.……….………………………………………………………………………………………………
(należy podać nazwy podwykonawców, jeżeli są znane oraz opis części zamówienia).



nie przewiduje/my powierzenia podwykonawcom realizacji części zamówienia

(Odpowiednie zakreślić)
10) Oświadczenie na temat polegania na zdolnościach innych podmiotów w celu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 polegam/y na zdolnościach innych podmiotów będących podwykonawcą, tj. firmy:
………………………………………………………………………………………………, w zakresie:
………………………………………………………………………………

 polegam/y na zdolnościach innych podmiotów nie będących podwykonawcą
 nie polegam/y na zdolnościach innych podmiotów.
(Odpowiednie zakreślić)
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3. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 PZP
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
2) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 PZP
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
3) ___________________________________________________________________________
4) __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Oświadczam, iż zastrzegam / nie zastrzegam 1 w odniesieniu do informacji zawartych w
ofercie, iż nie mogą być one udostępniane. Zastrzeżeniu podlegają następujące
informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji2:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Data:...........................................

------------------------------------------------------Imiona i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

----------------------------------------Podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Niepotrzebne skreślić
W przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji w trybie art. 8 ust. 2 ustawy zaleca się wymienić informacje zastrzeżone stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zabezpieczyć je zgodnie z postanowieniami SIWZ.
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