Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTOWY

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Nazwa zadania:
„Przebudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej na odcinku od węzła zaworowego przy ulicy Legionów do

komory ciepłowniczej przy SWC ul. Jagiellońska w Czechowicach-Dziedzicach – etap I oraz na odcinku od komory
SWC ul. Jagiellońska do połączenia z istniejącymi rurociągami 2 x DN400/520 przy ul. Sobieskiego – etap II”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 27/2018/TC

ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 2
43-502 Czechowice- Dziedzice
Polska
WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

Część I: Instrukcja dla Wykonawców

1.
zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, akceptuję ją w pełni bez zastrzeżeń i
ograniczeń, zapoznałem się szczegółowo z warunkami wykonania zamówienia i posiadam niezbędne mi dane
do złożenia oferty;
2.
gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ
oraz jej modyfikacji;
3.

cena łącznie mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:
ETAP 1:

cena netto................................... ……………….…..PLN
(słownie:...................................................................................................................PLN)
należny podatek VAT………% .................................PLN
(słownie:........................................................………………......................................PLN)
Wartość ogółem brutto wynosi ………………………………..………………….. PLN
(słownie:..................................................................................................................PLN)
ETAP 2:
cena netto................................... ……………….…..PLN
(słownie:...................................................................................................................PLN)
należny podatek VAT………% .................................PLN
(słownie:........................................................………………......................................PLN)
Wartość ogółem brutto wynosi ………………………………..………………….. PLN
(słownie:..................................................................................................................PLN)

4. okres udzielonej gwarancji ……………… miesięcy (minimum 36 m-cy);
5.
pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert;
6.

akceptuję(my) bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący część II SIWZ;

7.

wadium w kwocie .......................zł zostało wniesione w dniu ...........................
w formie ............................................................................
Zwrotu wadium w formie gotówkowej należy dokonać na
konto: .................................................................................................................... ..................... ;

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

„Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej na odcinku C-D od ulicy Traugutta do budynku Stacji
Wymienników Ciepła przy ulicy Dolnej 15 w Czechowicach-Dziedzicach”
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Część I: Instrukcja dla Wykonawców

9. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(my) się zawrzeć w
miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(my) się zabezpieczyć
umowę zgodnie z treścią pkt 12 SIWZ oraz projektem umowy;
10.

informujemy, że:
- 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 lub usług:
………………………………………………………………………………………………..
nazwa (rodzaj) towaru, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania
Wartość towarów lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to
………………………………………………………………………………………….zł netto*;

11. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia]i;
12. nie uczestniczę(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego
zamówienia;
13. oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
Strony w ofercie
l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

(wyrażone cyfrą)
od

do

a)
b)

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

Nazwa części zamówienia, firmy podwykonawców (o ile są znane)

a)
b)
15. Oświadczamy, że nie / dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i nie wnosimy uwag do
opisu przedmiotu zamówienia.
Oferta nasza została złożona na …… stronach podpisanych.
„Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej na odcinku C-D od ulicy Traugutta do budynku Stacji
Wymienników Ciepła przy ulicy Dolnej 15 w Czechowicach-Dziedzicach”
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Część I: Instrukcja dla Wykonawców

Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki:
1.
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.
2.

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3.

3.

Oświadczenie Kierownika Budowy – załącznik nr 4.

4.
5.

Wykaz wykonanych robót budowlanych – załącznik nr 5.
Dowód wniesienia wadium.

6. ………………………………
7.

……………………………... .

8.

……………………………… .

Podpis(y):
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy
(ów)

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

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie) Miejscowoś
Wykonawcy(ó
ć i data
w)

1)

„Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej na odcinku C-D od ulicy Traugutta do budynku Stacji
Wymienników Ciepła przy ulicy Dolnej 15 w Czechowicach-Dziedzicach”
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„Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej na odcinku C-D od ulicy Traugutta do budynku Stacji
Wymienników Ciepła przy ulicy Dolnej 15 w Czechowicach-Dziedzicach”
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