Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic-Południe

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty po modyfikacji nr 2
FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE PN:
Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze
Czechowic-Dziedzic-Południe – Część …..1
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
1. ZAMAWIAJĄCY:

13/POIS/JRP/2018

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 2,
43-502 Czechowice-Dziedzice.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach – Dziedzicach sp. z o.o.
ul. Legionów 85,
43-502 Czechowice Dziedzice
Gmina Czechowice-Dziedzice
Adres: Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez2:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do
SIWZ oraz jej modyfikacji,
3) cena Oferty wynosi łącznie brutto …………………………………………………………. (słownie:
_____________________________________ PLN) w tym:

1
2

Wykonawca wpisuje numer Części na którą aplikuje.
Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.
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a.

za zakres należący do PIM Sp. z o.o.
………………………………………………………….
_____________________________________ PLN),

cena

brutto

w

wysokości
(słownie:

b.

za zakres należący do PWiK Sp. z o.o.
………………………………………………………….
_____________________________________ PLN),

cena

brutto

w

wysokości
(słownie:

c.

za zakres należący do Gminy Czechowice – Dziedzice cena brutto w wysokości
…………………………………….. (słownie: _______________________________ PLN.

4) podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego
5)
6)
7)
8)
9)

zamówienia,
hasło dostępu do JEDZ złożonego w formie elektronicznej na adres Zamawiającego
wskazany w IDW: ………………………….
zobowiązuję(emy) się do wykonania zamówienia w terminach wskazanych w SIWZ;
akceptuję(emy) postanowienia Tomu II SIWZ – Projektu Umowy,
akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie częściami (na
zasadach opisanych w Tomie II SIWZ - Projekcie Umowy i w Tomie III - OPZ);
zobowiązuję(my) się do udzielania gwarancji jakości dla wykonanego przedmiotu
zamówienia na zasadach opisanych postanowieniami Tomu II SIWZ – Projektu Umowy, a
oferowany przeze mnie (nas) termin gwarancji jakości wynosi:
36 miesięcy
42 miesięcy
48 miesięcy
54 miesiące
60 miesięcy3
(* Wykonawca skreśla niepotrzebne)

W przypadku nie usunięcia/nie przekreślenia czterech z podanych pięciu terminów,
Zamawiający przyjmie do oceny oferty najkrótszy z nie usuniętych / nie przekreślonych
terminów),

10) do oferty dołączam zał. nr 4c Wykaz personelu na potrzeby kryterium oceny ofert,
11) niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni, pozostaję związany niniejsza ofertą przez okres 60
dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
12) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się
zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz
zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią IDW,
13) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia]4,
14) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia
niniejszego zamówienia,
15) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.), [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
3
4

Wykonawca usuwa/przekreśla niepotrzebne.
Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Część I – Instrukcja dla Wykonawców
Projekt: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice – Dziedzice –
Etap 2”

strona2/stron3

Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic-Południe

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie
mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania]5:
l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od
do

1
2
17) Informujemy, że:
- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 6
- wybór oferty będzie6 prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w
odniesieniu do następujących towarów i usług:
…………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa (rodzaj) towaru, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania
obowiązku podatkowego)
Wartość towarów lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to:
……………………………..…………………..zł netto.

18) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia /
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]7:
l.p.

Nazwa części zamówienia

Nazwa i adres podwykonawcy
(jeżeli jest znany)

1
2

19) Oferta została złożona na [.................]8 ponumerowanych stronach.
5. Podpis (y):
l.p.

Nazwa(y)
Nazwisko i imię osoby
Wykonawcy(ów)
(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
Pieczęć(cie)
Miejscowość
upoważnionej(ych) do Wykonawcy(ów)
i data
podpisania niniejszej
oferty
w
imieniu
Wykonawcy(ów)

5

Wykonawca usuwa niepotrzebne.
Wykonawca usuwa niepotrzebne
7 Wykonawca usuwa niepotrzebne.
8 Wypełnia Wykonawca.
6
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