Ing. 271.11.2017 AM
PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Okrasin – ETAP III”
Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Dane dotyczące Wykonawcy
Ja, niżej podpisany
……………………………………………………………………………………………………………………..
działając w imieniu1
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
i na rzecz2……………………………………………………………………………………………………………
NIP…………………………………………………
REGON…………………………………………….
Tel.………………………………

Tel. kom. ………………………………………

Fax. ............................................................................
E-mail ........................................................................
Nr rachunku bankowego…………………………………………………………………………………………..
w banku3…………………………………………………………………………………………………………..
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia pod nazwą „Przebudowa stacji uzdatniania wody w
miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin - ETAP III”
zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za:

CZĘŚĆ I - Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów
za cenę ofertową wynikającą z formularza cenowego (załącznik 1A do SIWZ) w wysokości kwotę
brutto4..........................................................................................................................................zł
1 Należy podać, czy oferta składana jest w imieniu: własnym lub konsorcjum lub spółki.
2 Podać pełną nazwę firmy.
3 Podać nazwę banku oraz oddziału
4 Wypełnić także tabelę szczegółową, która jest integralnym elementem formularza ofertowego. Wypełnić dla
części, dla której (których) składana jest oferta. Pozostałe miejsca formularza ofertowego wykreślić lub wpisać
„nie dotyczy”.
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(słownie brutto)………………………………………………………………………………………....zł
w tym należny podatek VAT:
(tu stawka VAT)……………..%, (tu kwota VAT) ................................................................................zł
(słownie kwota VAT)………………………………………………………………………………….....
kwotę netto:……………………………………………………………………………………………zł
(słownie netto):………………………………………………………………………………………....zł
Podana cena zawiera wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego zrealizowania
zamówienia wg opisu podanego w SIWZ.
Termin udzielonej gwarancji: obowiązkowe 60 miesięcy + dodatkowe ……… miesięcy.
Udzielamy łącznego okresu gwarancji na:……………….. miesięcy (max. 80 miesięcy)
Uwaga: W przypadku pozostawiania niewypełnionych pola dotyczącego dodatkowej gwarancji
Zamawiający uzna, że Wykonawca udzielił gwarancji na okres 60 miesięcy;

CZĘŚĆ II - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin - ETAP III
za cenę ofertową wynikającą z formularza cenowego (załącznik 1B do SIWZ)
brutto4...........................................................................................................................................zł

kwotę

(słownie brutto)………………………………………………………………………………………....zł
w tym należny podatek VAT:
(tu stawka VAT)……………..%, (tu kwota VAT) ................................................................................zł
(słownie kwota VAT)………………………………………………………………………………….....
kwotę netto:……………………………………………………………………………………………zł
(słownie netto):………………………………………………………………………………………....zł
Podana cena zawiera wszystkie koszty prac, opłat związanych z zajęciem pasa drogowego i materiałów
koniecznych do prawidłowego zrealizowania zamówienia wg opisu podanego w SIWZ.
Termin udzielonej gwarancji: obowiązkowe 60 miesięcy + nadobowiązkowe ……… miesięcy.
Udzielamy łącznego okresu gwarancji na:……………….. miesięcy (max. 80 miesiące)
Uwaga: W przypadku pozostawiania niewypełnionych pola dotyczącego dodatkowej gwarancji
Zamawiający uzna, że Wykonawca udzielił gwarancji na okres 60 miesięcy;

Oświadczenia Wykonawcy:
1

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

2

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne
2
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informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
3

Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w
przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy na określonych wyżej warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

4

Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

5

Oświadczamy, że dołożyliśmy wszelkich starań przy wycenie przedmiotu zamówienia, w tym
przeanalizowaliśmy projekty map zagospodarowania terenu i były one dla nas wiodące przy dokonywaniu
wyceny.

7. Roboty budowlane objęte zamówieniem:
1) zamierzamy wykonać sami *)
2) zamierzamy wykonać przy udziale następujących podwykonawców (należy wskazać firmę
podwykonawcy oraz część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierza podwykonawcy )*):
Lp.

Firma podwykonawcy

Część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierza
podwykonawcy

1.
2.
3.
*) niepotrzebne skreślić
Wykonawca informuje, że /*niepotrzebne skreślić/:
- wybór oferty nie będzie*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
- wybór oferty będzie*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do
następujących towarów/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):
Wartość towaru/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia)powodująca obowiązek podatkowy u
Zamawiającego to ………………………… zł netto**
** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do
wartości netto oferty, tj. w przypadku:
- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i
usług,
- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy
porównaniu cen ofertowych podatku VAT.
Uwaga! Brak jakiejkolwiek informacji odebrany będzie jak brak powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego.
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
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………………………………………………………………………………………………………………
Zastrzeżenie Wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
……………………………………………………………………………………………………….……………..
………………………………………………………………………………………………………………………
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres pocztowy:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail:
……………………………………………………………………………………………………………………..
Inne informacje Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Oferta została złożona na …………. stronach/kartkach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr…. do
nr……
(Jeżeli dotyczy)
W przypadku wniesienia wadium w gotówce, wadium należy zwrócić na rachunek nr:
…………………………………………………………………………, prowadzony przez
bank……………………….. oddział ………………………………………………………..

………………………………………………
(imię i nazwisko
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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