Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie w Lesznie

Załącznik nr 1
Znak postępowania: SMP-8-08/2017

Pieczęć Wykonawcy

Formularz ofertowy
Pełna nazwa Wykonawcy:.......................................................................................
.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:.................................................................................................
.................................................................................................................................
NIP: ……………………….
Kontakt:
Adres do korespondencji:........................................................................................
.................................................................................................................................
tel.: ……….…………… e-mail: …………………… fax.: ………..................
1. Zgłaszam swój udział w przetargu nieograniczonym na Remont tarasu budynku przy
ul. Zamenhofa 111-112 – postępowanie SMP-8-08/2017.

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową w wysokości:
Oferowana kwota
netto

VAT

Oferowana kwota
brutto

Łącznie
…………………………
zł.
(słownie:
....................................................
....................................…..….), w tym podatek VAT …..% tj. ……..…….… zł. (słownie:
…………………………………………………………………..)
Do kalkulacji własnej wyceny robót przyjęto następujące składniki cenotwórcze:
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o

Stawka roboczogodziny ……….zł,

o

Koszty pośrednie Kp ……………..

o

Koszty zakupu materiałów Kz…………

o

Zysk …………………………………

W przypadku konieczności wykonania robót uzupełniających kosztorys ofertowy będzie sporządzony
o w/w składniki.

5. Akceptuję 30-dniowy termin płatności zgodnie z § 5 Umowy.
6.

Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji jakości oraz rękojmi ……..lat.

7.

Deklaruję wykonanie przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż do dnia 31.10.2017r.

8.

Oświadczam, że jestem związany ofertą w terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

9.

Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę
do niej żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązuję się do spełnienia wszystkich warunków
zawartych w SIWZ.

10. Oświadczam,
że
akceptuję
wzór
umowy.
Jednocześnie
zobowiązuję
się
w przypadku wyboru mojej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Oświadczam, że przedmiot umowy wykonam siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców /
przy udziale podwykonawców* (informację o zakresie prac zleconych podwykonawcom proszę
zamieścić w załączniku nr 4 do SIWZ).
12. Wadium należy zwrócić na rachunek bankowy nr ………………………………………….……. /
w
przypadku
wniesienia
wadium
w
innej
formie
na
adres
…………………………………………...
13. Ofertę niniejszą wraz z załącznikami składam na …………. kolejno ponumerowanych stronach.
14.
1)
2)
3)

Do niniejszej oferty załączam:
..............................................................
..............................................................
..............................................................

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
prawny i faktyczny aktualny na dzień otwarcia ofert.
............................., dnia ...............................
...............................................................................
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*) niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5
Znak postępowania: SMP-8-08/2017

Pieczęć Wykonawcy

Pełna nazwa Wykonawcy .......................................................................................
.................................................................................................................................
Adres Wykonawcy .................................................................................................

Oświadczenie
1. Oświadczenia
potwierdzające
w Postępowaniu.

spełnienie

warunków

udziału

Oświadczam/my, że:
_____________________________________________________________________
_________________________________________________
a) posiadam/my wymagane przez przepisy prawa uprawnienia do wykonywania
robót określonych do wykonania Zamówienia;
b) posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia/ przedstawił pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia (niepotrzebne skreślić);
c) znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
Zamówienia;

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu z Postępowania na podstawie
pkt. X SIWZ,
Dodatkowo
oświadczamy,
że
osoby,
które
zostały
wymienione
w załączniku nr 3 (wykaz osób z uprawnieniami) będą uczestniczyły w wykonaniu
zamówienia i posiadają uprawnienia wskazane w pkt. X. niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

........................................................
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 2
Znak postępowania: SMP-8-08/2017

WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU 5 LAT*ROBÓT BUDOWLANYCH
Pełna nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................

L.p.

Zamawiający
na rzecz
którego
realizowana
była
realizowana
robota
budowlana
Wykonawca,
który
realizował
zamówienie

Opis zamówienia
w tym wskazanie
i określenie
obiektu

Wskazanie
zakresu robót.

Wartość
brutto
zamówienia

Numer strony
oferty, na której
znajduje się
Termin
dowód
realizacji
zamówienia
potwierdzający,
iż robota
[od dd/mm/rrrr
budowlana
do dd/mm/rrrr]
została
wykonana
należycie

.................................................................................................
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
*)jeśli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie
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Załącznik nr 3
Znak postępowania: SMP-8-08/2017

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Pełna nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................
Nazwisko i
imię

Proponowana rola w
realizacji zamówienia

Numer oraz zakres
uprawnień w tym uprawnień
zapewniających prawo
wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w
budownictwie
[PODAĆ i OPISAĆ]
Potwierdzić posiadanie
uprawnień bez ograniczeń

Doświadczenie przy realizacji
projektu
[PODAĆ i OPISAĆ]
Wskazać wszystkie dane
umożliwiające stwierdzeni, iż został
spełniony warunek udziału
w postępowaniu opisany
w rozdziale VIII) SIWZ

Informacja o
podstawie
dysponowaniem
tymi osobami
[np. umowa o
pracę]

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, o ile przepisy prawa nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.
.................................................................................................
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 4
Znak postępowania: SMP-8-08/2017

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKRESU PRAC, KTÓRY ZOSTANIE POWIERZONY PODWYKONAWCOM
Pełna nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................

L.p.

Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy

Uwaga: w przypadku wykonywania całego przedmiotu zamówienia siłami własnymi Wykonawca jest zobowiązany zamieścić niniejszy
„Załącznik nr 4 do SIWZ” do oferty i opatrzyć go adnotacją „NIE DOTYCZY”!!!
.................................................................................................
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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