In. 271.28.2018 AM
PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścichach na Dom Pomocy Społecznej”

Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz ofertowy
ZAMAWIAJĄCY
Nazwa: GMINA RADZIŁÓW
Adres: ul. PLAC 500-LECIA 14, 19-213 RADZIŁÓW
WYKONAWCA/ WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia należy wpisać wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

1.

Nazwa:
NIP:
REGON:
Miejscowość:
Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):
Województwo:
E-mail:

ADRES DO KORESPONDENCJI
Nazwa:
Województwo:
Miejscowość:
Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):
Tel.:

Kod pocztowy:

Kraj:

Tel.:
Faks.:

Kod pocztowy:

Kraj:

Faks.:

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę:
…………………………………………………………………………………………………………………
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia pod nazwą „Adaptacja budynku po byłej Szkole
Podstawowej w Mścichach na Dom Pomocy Społecznej” zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, za:
kwotę brutto...........................................................................................................................................zł
(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 36 miesięcy + dodatkowe ……… miesięcy.
Udzielamy łącznego okresu gwarancji na:……………….. miesięcy (max. 60 miesięcy)
Uwaga: W przypadku pozostawiania niewypełnionych pola dotyczącego dodatkowej gwarancji
Zamawiający uzna, że Wykonawca udzielił gwarancji na okres 36 miesięcy;
Oświadczenia Wykonawcy:
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1

Zamówienie zrealizujemy w terminie określonym w SIWZ, tj. do dn. 30 kwietnia 2020 r.;

2

Wszystkie użyte materiały budowlane stosowane w trakcie realizacji robót są dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy;

3

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

4

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

5

Akceptujemy warunek, iż zapłata za wykonanie zamówienia nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia
faktury na zasadach opisanych we wzorze umowy.

6

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.

7

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

8

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.

9

Wadium w wysokości …………………. zł wnieśliśmy w formie ……………………….…………………

10 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.
*) 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:
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- 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.
11. Oświadczam, że Firma w imieniu której składam ofertę posiada status (zaznaczyć właściwe):
[

Mikroprzedsiębiorcy

[

Małego przedsiębiorcy

[

Średniego przedsiębiorcy

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają
niej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

12. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (w przypadku gdy wykonawca nie
przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści
oświadczenia należy przekreślić).*
* - niepotrzebne skreślić

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
………………………………………………………………………………………………………………
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……
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(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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