SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYLESIE”
Z SIEDZIBĄ W LESZNIE

Znak postępowania: SMP-9-08/2018
ZAŁĄCZNIK NR 3
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA
NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA:

PIELĘGNACJĘ I UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENACH NALEŻĄCYCH DO
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL. LUDWIKA ZAMENHOFA
WRAZ Z TERENAMI BEZPOŚREDNIO PRZYLEGAJĄCYMI.

RODZAJ ZAMÓWIENIA: ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE – USŁUGI
ZAMÓWIENIE UDZIELANE NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO
WZÓR OFERTY
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PIECZĘĆ LUB DANE WYKONAWCY/LIDERA
Znak postępowania: SMP-9-08/2018
OFERTA

PIELĘGNACJĘ I UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENACH NALEŻĄCYCH DO
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL. LUDWIKA ZAMENHOFA
WRAZ Z TERENAMI BEZPOŚREDNIO PRZYLEGAJĄCYMI.
W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
RODZAJ ZAMÓWIENIA – USŁUGI

Oferta składa się z następujących dokumentów:
1. Formularz oferty
2. Odpis z rejestru _________________________________________________________
3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego _______________________
4. Zaświadczenie właściwego oddziału _________________________________________
5. Informacja o doświadczeniu Wykonawcy
6. Informacja o osobach, którymi dysponuje Wykonawca
7. Informacja o narzędziach i urządzeniach, którymi dysponuje Wykonawca
8. Kosztorys ofertowy zawierający czynniki cenotwórcze
______________________________________________________________
9. ________________________________________
_.__________________________________________
_. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
Uwaga: uzupełnić, niepotrzebne skreślić*)
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1. Formularza oferty
1) W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, w imieniu [nazwa Wykonawcy]
__________________
_________________________________________________________________________
____________
z siedzibą [siedziba Wykonawcy]
_________________________________________________________
_______________________________________________________________
składam
ofertę wykonania zamówienia SMP-9-08/2018 dotyczącej pielęgnacji i utrzymania zieleni
na terenach należących do Spółdzielni przy ul. Ludwika Zamenhofa wraz z terenami
bezpośrednio przylegającymi.

*) niepotrzebne skreślić

Oferta została przygotowania odpowiednio w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia(SIWZ),. Zamówienie zostanie wykonane
w terminie od 01.11.2018r. do 31.10.2023r.
1. Cena oferty
Ryczałtowa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia została ustalona w oparciu
o zapisy SIWZ, wraz z załącznikami, i wynosi

Adres

Cena brutto za miesiąc (PLN)
Cena netto
Kwota VAT
Cena brutto

Cena brutto oferty =
cena x ilość miesięcy
x 60m-cy

Ul. Ludwika
Zamenhofa
Łącznie
Łącznie (słownie:……………………………………………….),
3. Zobowiązanie wykonania zamówienia.

Zobowiązuję się wykonywać zamówienie na zasadach i za wynagrodzenie określone w SIWZ
i niniejszej ofercie.
3. Oświadczenia.
3.1 Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w Postępowaniu.
Oświadczamy, że [nazwa Wykonawcy]: _______________________________________
_______________________________________________________________________
a) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania Zamówienia;
b) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
c) nie podlega wykluczeniu z Postępowania na podstawie zapisów punktu XV SIWZ.
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3.2 Oświadczenie o związaniu ofertą
Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której
upływa termin składania ofert.
3.3 Oświadczenie w sprawie Wzoru Umowy.
Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę z Zamawiającym
o treści zgodnej ze Wzorem Umowy i treścią niniejszej oferty.
3.4 Zastrzeżenie w sprawie tajemnicy przedsiębiorstwa.
Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte w Załączniku nr _________ do oferty
stanowią
tajemnicę
przedsiębiorstwa
___________________________________________ i nie powinny być udostępniane
innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.
3.5 Czynniki cenotwórcze w przypadku robót dodatkowych i uzupełniających
a) stawka roboczogodziny kosztorysowej w wysokości
b) narzut kosztów pośrednich do R i S
c) zysk do R, S, kp
d) koszt zakupu M

......... zł
......... % (do R, S)
......... % (do R, S, kp%)
......... % (do M)

imię i nazwisko: ………........…………………………………………………………………..
Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu:
…..…………………………………………………………… …………………………...……
Miejscowość i data: ………………………………
Pieczęć
…............……………………………..
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Informacje o doświadczeniu Wykonawcy
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, niezbędna jest co najmniej jedna lista

Lp

Zamawiający i adres jego siedziby

Całkowita wartość
zamówienia za które
Wykonawca odpowiadał
zgodnie z pkt. VII. 2.1
SIWZ

1

2

3

Data wykonania
(zakończenia)
zamówienia

Załączono referencje
lub inny dokument
nr strony oferty

4

5

Uwaga! W celu przedstawienia całego wykazu wykonanych prac można zwiększyć liczbę wierszy
w tabeli lub załączyć większą ilość egzemplarzy formularza.
Prosimy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień.
Imię i nazwisko: ………........…………………………………………………………………..
Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu:
...........................................................…………………………………………………………..

Miejscowość i data: ………………………………………

Pieczęć i podpis Wykonawcy ……………………………..
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Informacje o osobach, którymi dysponuje Wykonawca
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, niezbędna jest co najmniej jedna lista
lp

imię i nazwisko

1

2

rodzaj kwalifikacji, uprawnień, dokument potwierdzający
itp.
informacje z kolumny 3 – nr
strony oferty
3

4

Uwaga! W celu przedstawienia całego wykazu osób można zwiększyć liczbę wierszy w tabeli lub
załączyć większą ilość egzemplarzy formularza.
Prosimy dołączyć dokumenty potwierdzające doświadczenie na wykonanie zamówień.
Imię i nazwisko: ………........…………………………………………………………………..
Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu:
...........................................................…………………………………………………………..
Miejscowość i data: ………………………………………
Pieczęć i podpis Wykonawcy ……………………………..
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Informacje o narzędziach i urządzeniach, którymi dysponuje Wykonawca
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, niezbędna jest co najmniej jedna lista
lp

Wyszczególnienie

Minimalna wymagana ilość

Posiadana ilość

1

2

3

4

1.

Ciągnik wraz z przyczepą, w
wersji komunalnej (dostosowany
do poruszania się po osiedlach)

1

2.

Listwa do cięcia krzewów
żywopłotów

1

3.

Kosiarka spalinowa

3

4.

Zamiatarka mechaniczna

1

5.

Glebogryzarka ciągnikowa

1

6.

Glebogryzarka spalinowa, ręczna

1

7.

Pług śnieżny mechaniczny

1

8.

9.
Uwaga! W celu przedstawienia całego wykazu narzędzi oraz urządzeń można zwiększyć liczbę wierszy
w tabeli lub załączyć większą ilość egzemplarzy formularza.
Imię i nazwisko: ………........…………………………………………………………………..
Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu:
...........................................................…………………………………………………………..
Miejscowość i data: ………………………………………
Pieczęć i podpis Wykonawcy ……………………………..
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