Załącznik nr 1
do „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” nr 4/ZP/2018

..................................... dnia ..................................
FORMULARZ OFERTOWY
SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH
40-684 KATOWICE UL. GEN. JANKEGO 276
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 4/ZP/2018
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
Roboty budowlane polegające na remoncie części sieci centralnej wody użytkowej
i centralnego ogrzewania w rejonie budynku „H”
Szkoły Policji w Katowicach
Nazwa Wykonawcy / Lidera Konsorcjum*: ...................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy / Lidera Konsorcjum*: .....................................................................................................................................................
NIP ……….................................

REGON ……….................................

Tel. ……….................................

Fax ……….........................................

adres e-mail ….........................................................
UWAGA: Wypełnić zgodnie z rozdziałem VII ust. 4 SIWZ - W przypadku wpisania przez Wykonawcę zarówno
numeru faksu jak i adresu poczty elektronicznej Zamawiający będzie przesyłał zeskanowane dokumenty pocztą
elektroniczną.

OFERTA
1.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia:
cena netto oferty ............................................. złotych
podatek VAT ............%,
cena brutto oferty ............................................. złotych
(słownie złotych .........................................................................................................................................................................................),

2.
3.
4.
5.
6.

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zamówienia (SIWZ) i treścią wzoru umowy i przyjmuję je bez
zastrzeżeń.
Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia w terminie ……………… tygodni od dnia podpisania
umowy. (zaoferowany termin nie może być dłuższy niż 6 tygodni od dnia podpisania umowy).
Oświadczam, że udzielam na wykonane roboty …….. lat gwarancji (tj. …….. lat powyżej gwarancji
minimalnej) licząc od dnia odbioru końcowego).
Oświadczam, że w przypadku nie podania okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane udzielam
gwarancji minimalnej tj. 5 lat.
Oświadczam, że osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiada uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych, oraz posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w zakresie
wykonania sieci cieplnych, wodociągowych lub gazowych na ……………. zadaniach (minimum dwa
zadania).

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

Oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty.
Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w Rozdziale IX SIWZ.
Oświadczam, że w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej
konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 419).
Wyrażam zgodę na udostępnianie danych osobowych zawartych w ofercie.
Oświadczam, że zaoferowana cena została obliczona zgodnie z Rozdziałem XII SIWZ i zawiera wszystkie
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Oświadczam, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić / będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.);
Jesteśmy MŚP / nie jesteśmy MŚP* (małe, średnie przedsiębiorstwo):
Oświadczam, że cały zakres objęty przedmiotem zamówienia wykonam nakładem własnym / z udziałem
podwykonawców, którym zamierzam powierzyć zakres*:
1) :...............................................................…, który wykona firma (podać nazwę i adres podwykonawcy oraz dane
kontaktowe ) …………………………………………………………………………………………………………………….………..……….;
2) :...............................................................…, który wykona firma (podać nazwę i adres podwykonawcy oraz dane

kontaktowe ) ……………………………………………………………………………………………………………………..………..…...…..
Wadium w wysokości ........................................ zostało wniesione w formie: …………………………………….....……………..
Wadium wniesione w formie przelewu należy zwrócić na konto nr .....…………....................................................................
Wadium wniesione w innej formie należy zwrócić na adres: ………………………………………………….…………………..
Oświadczam, że wypełnieniem obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskanych w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,
19. Informacja o dostępności dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI B SIWZ1.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15.
16.
17.
18.

…....................................................................................…
pieczęć i podpis lub czytelny podpis osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
Uwaga: w przypadku braku skreślenia w punkcie 14 Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie bez udziału
podwykonawców.

1

Niewypełnienie pozycji będzie tożsame z brakiem takich dokumentów.

