Załącznik nr 1
do SIWZ OR.272.2.2018
Data.........................................

Formularz ofertowy

Nazwa Wykonawcy ...................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy .....................................................................................................................................................................................
Numer telefonu i faksu, email ...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(lub pieczęć nagłówkowa wykonawcy)

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Roboty budowlane
dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy” oferujemy następujące warunki
realizacji zamówienia:
I. W kryterium „cena brutto”:
wartość netto ……………………….
słownie: …………………………………………………………………………………………
wartość VAT (23%) …………………
słownie:………………………………………………………………………………………….
wartość brutto ………………………
słownie: …………………………………………………………………………………………
II. W kryterium „Rękojmia na wykonane roboty budowlane (materiały i robocizna)”.
Oferujemy następujący termin rękojmi na wykonane roboty budowlane (materiały
i robocizna)”: …………………………….….(minimum 60 miesięcy).
Oferowany okres rękojmi należy wyrazić w miesiącach.
Okres rękojmi na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna) nie może być krótszy
niż 60 miesięcy. Zaoferowanie krótszego niż 60-cio miesięcznego okresu rękojmi bądź brak
wskazania oferowanego okresu rękojmi skutkować będzie odrzuceniem oferty,
jako niezgodnej z SIWZ zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy.
III. Termin wykonania:
1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu – od dnia podpisania umowy.
2. Zakończenie realizacji:

1) Wykonanie robót (zgłoszenie gotowości do odbioru): nie później niż do 30 września
2018 r.,
2) Odbiór, inwentaryzacja, rozliczenie robót: w terminie 28 dni od dnia zgłoszenia
gotowości do odbioru, jednakże nie później niż do 31 października 2018 r.
IV. Zamówienie objęte ofertą zamierzamy wykonać:
- sami*
- zamierzamy zlecić podwykonawcom*
* Właściwe zaznaczyć
W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia
poniższe:
Wskazanie części
zamówienia, które
zamierzamy zlecić
podwykonawcy

Wartość lub procentowa
część zamówienia, jaka
zostanie powierzona
podwykonawcy lub
podwykonawcom

Nazwa i adres firmy
podwykonawczej

V. Oświadczamy, że jesteśmy (odpowiednie zakreślić):
□ mikroprzedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż 10 osób i roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów euro),
□ małym przedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż 50 osób i roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro),
□ średnim przedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż 250 osób i roczny obrót nie
przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro).
VI. Całość przedmiotu zamówienia zostanie wykonana zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
VII. Oświadczamy, że:
1) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

2) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,
3) oświadczam/y, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty
|do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
VIII. Załącznikami do niniejszej oferty są :
(1)….....................................................................................................................................
(2)….....................................................................................................................................
(3)….....................................................................................................................................
(4)….....................................................................................................................................
(5)….....................................................................................................................................
(6)….....................................................................................................................................
(7)….....................................................................................................................................
(8)….....................................................................................................................................
(9)….....................................................................................................................................
(10)….....................................................................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel(-e) wykonawcy
…..............................................................
(podpis i pieczęć)

