Numer postępowania: PNO.271.2.2017

Załącznik nr 1 do SIWZ
………………………………………………………….
(miejscowość, data)

…………...................................................
Nazwa i adres Wykonawcy
(W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia i załączyć do oferty
pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp. Dane dotyczące Pełnomocnika -o ile dotyczy).

Dane dotyczące Wykonawcy
Imię i Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy:

…………………………………………………………………………..
Numer telefonu:

…….………………………….……….

Nr faksu:

……………………………………..….

Numer NIP:

…………………….……..……………

Adres kontaktowy e-mail:

……………………..

UWAGA: proszę podać czytelny adres e-mail i nr faksu na który Wykonawca będzie otrzymywał
od Zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem po
otrzymaniu ofert. W związku z przysługującymi środkami ochrony prawnej Wykonawcy,
liczonymi od dnia przekazania informacji należy upewnić się, że podany adres e-mailowy
i podany nr faksu funkcjonuje w sposób poprawny.
FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na inwestycję pn.:
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Bliżyn,
z wykorzystaniem OZE ”
zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tego
przetargu składamy ofertę na :
1. Zadanie Nr 1 – Termomodernizacja budynku SP w Bliżynie *
a) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wyliczona zgodnie z zasadami, o których
mowa w pkt 22 SIWZ, wynosi:
Netto w wysokości:

………….………………………… zł

VAT 23%:

………………..…………………… zł

Brutto (wraz z VAT):

……………..………………………. zł

(słownie: ……………………………………….……………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. )

....................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)
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b) Oferujemy ………. – miesięczny okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia
liczony od daty zakończenia robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru
końcowego zakończenia robót.
Uwaga: minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36
miesięcy.
2. Zadanie Nr 2 – Termomodernizacja budynku SP w Mroczkowie *
a) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wyliczona zgodnie z zasadami, o których
mowa w pkt 22 SIWZ, wynosi:
Netto w wysokości:

………………………….….…… zł

VAT 23%:

………………………….……… zł

Brutto (wraz z VAT):

……………………….…………. zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..).
b) Oferujemy ………. – miesięczny okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia
liczony od daty zakończenia robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru
końcowego zakończenia robót.
Uwaga: minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36
miesięcy.
3. Zadanie Nr 3 – Termomodernizacja budynku SP w Sorbinie *
a) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wyliczona zgodnie z zasadami, o których
mowa w pkt 22 SIWZ, wynosi:
Netto w wysokości:

………………………….….…… zł

VAT 23%:

………………………….……… zł

Brutto (wraz z VAT):

……………………….…………. zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..).
b) Oferujemy ………. – miesięczny okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia
liczony od daty zakończenia robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem
odbioru końcowego zakończenia robót.
Uwaga: minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36
miesięcy.
4. Zadanie Nr 4 – Termomodernizacja budynku SP w Odrowążku *
a) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wyliczona zgodnie z zasadami, o których
mowa w pkt 22 SIWZ, wynosi:
Netto w wysokości:

………………………….….…… zł

VAT 23%:

………………………….……… zł

Brutto (wraz z VAT):

……………………….…………. zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..).

....................................................................
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b) Oferujemy ………. – miesięczny okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia
liczony od daty zakończenia robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru
końcowego zakończenia robót.
Uwaga: minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36
miesięcy.
5. Zadanie Nr 5 – Termomodernizacja budynku UG w Bliżynie *
a) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wyliczona zgodnie z zasadami, o których
mowa w pkt 22 SIWZ, wynosi:
Netto w wysokości:

………………………….….…… zł

VAT 23%:

………………………….……… zł

Brutto (wraz z VAT):

……………………….…………. zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..).
b) Oferujemy ………. – miesięczny okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia
liczony od daty zakończenia robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru
końcowego zakończenia robót.
Uwaga: minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36
miesięcy.
6. Zadanie Nr 6 – Termomodernizacja budynku OSP w Bliżynie *
a) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wyliczona zgodnie z zasadami, o których
mowa w pkt 22 SIWZ, wynosi:
Netto w wysokości:

………………………….….…… zł

VAT 23%:

………………………….……… zł

Brutto (wraz z VAT):

……………………….…………. zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..).
b) Oferujemy ………. – miesięczny okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia
liczony od daty zakończenia robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem
odbioru końcowego zakończenia robót.
Uwaga: minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36
miesięcy.
3.

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – będą zgodne z zapisami
przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.

Oświadczamy, że jako Wykonawca składający ofertę/wspólnicy konsorcjum składający
ofertę wspólną* oraz podmioty, na których zasoby się powołujemy nie podlegamy
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz ust. 5 pkt 1 i 8
ustawy Pzp. w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. W załączeniu
przekazujemy stosowne oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
Oświadczamy, że złożymy, na każde wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego
wyznaczonym, oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
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dotyczące odpowiednio: nas, czyli Wykonawcy/ wszystkich wspólników konsorcjum oraz
podmiotów, na których zasoby się powołujemy * zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
5.

W przypadku uznania niniejszej oferty za ofertę najkorzystniejszą zobowiązujemy się do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, a przed zawarciem
umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.

Oświadczamy, że w przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszą przed
podpisaniem umowy przedłożymy Zamawiającemu dokument potwierdzający, że jesteśmy
ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumy wskazane w SIWZ.

7.

Oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy złożymy, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia przedstawimy
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

8.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
w sprawie zamówienia publicznego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy
konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty oraz właściwego wykonania
zamówienia.

9.

Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty,
do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.

10. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą w terminie 14 dni
od daty podpisania umowy przedłożymy Zamawiającemu kosztorys ofertowy opracowany
metodą uproszczoną zgodnie z zapisami SIWZ.
11. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
12. Wadium w kwocie wymaganej w SIWZ zostało wniesione :
a) Zadanie nr 1: w dniu ………………………. w formie
……………………………………………………………………………………………………………
b) Zadanie nr 2: w dniu ………………………. w formie
……………………………………………………………………………………………………………
c) Zadanie nr 3: w dniu ………………………. w formie
…………………………………………………………………………………………………………….
d) Zadanie nr 4: w dniu ………………………. w formie
…………………………………………………………………………………………………………….
e) Zadanie nr 5: w dniu ………………………. w formie
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(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)

Numer postępowania: PNO.271.2.2017

…………………………………………………………………………………………………………….
f) Zadanie nr 6: w dniu ………………………. w formie
…………………………………………………………………………………………………………….
g) W załączeniu składamy dowód złożenia wadium. Wadium wniesione w pieniądzu należy
zwrócić na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………….,
a w przypadku wniesienia wadium w innej formie na adres:
……………………………………………………………………………………………………………..
13. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ……….... stronach kolejno ponumerowanych
od nr ….... do nr …....... .
14. Załącznikami do niniejszej oferty są:
…………………………………………………………..
……………………………………….………………….
……………………………………….………………….
…………………………………………………………..
….…………………………………………….
Czytelny podpis lub podpis i pieczęć
osoby (osób) uprawnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy
*niepotrzebne skreślić

....................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)

