Załącznik do siwz
...............................................
(pieczęd wykonawcy)

OFERTA
Ja (My), niżej podpisany (ni) ..........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
.....................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

.....................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

REGON ............................................................ Nr NIP .............................................................
Nr konta bankowego: ..................................................................................................................
nr telefonu ........................................................... nr faxu ..........................................................
e-mail .............................................................................................
nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, zamieszczonego w Biuletynie Zamówieo Publicznych
pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola samorządowego w Koronowie –
budynek przy ul. Paderewskiego 3” składam(y) niniejszą ofertę:

1. Oferuję/my wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (siwz) i załącznikach do siwz, w tym we wzorze umowy:
1) za cenę ryczałtową brutto: ……...................................................................................złotych
w tym podatek VAT w wysokości .........% w kwocie ......................................................złotych.
2) udzielając ............. letniego okresu rękojmi za wady, (wpisad zgodnie z zaproponowanym
kryterium*5 letni lub *6 letni lub *7 letni). (*niepotrzebne skreślid)
3) zatrudniając na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia (podad liczbę osób zatrudnionych
na umowę o pracę – niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia): .......................osób.
(należy podad liczbę osób, które będą wykonywały czynności, o których mowa w pkt III.9 siwz
na zasadach określonych w art. 22 & 1 Kodeksu pracy).
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4) w terminie do dnia 15 czerwca 2019 r.
5) na warunkach płatności wynikających z umowy (wzoru), stanowiącej załącznik do siwz,
2. *W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art.22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówieo publicznych (dalej uPzp) powołujemy się na
zasoby poniższych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 uPzp1
1) nazwa (firma) podmiotu:
.........................................................................................................
dotyczy spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 b pkt 3 uPzp w zakresie
opisanym w pkt V.2.1) siwz.
2) nazwa (firma) podmiotu:
.........................................................................................................
dotyczy spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 b pkt 3 uPzp w zakresie
opisanym w pkt V.2.2) siwz.
W załączniku do oferty składamy dokumenty (np. zobowiązania), o których mowa w pkt
X.1.5) siwz.
3. * Zamierzamy powierzyd podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia :
2
a) wykonanie części dotyczącej ......................................................................podwykonawcy
...................................................................................................................................................
3
b) wykonanie części dotyczącej ......................................................................podwykonawcy
...................................................................................................................................................
4. Oświadczamy, że:
1) wykonamy zamówienie zgodnie z dokumentacją siwz i załącznikami do siwz,
2) zapoznaliśmy się z:
a) dokumentami przetargowymi,
b) warunkami zamówienia i akceptujemy je oraz, że w razie wygrania przetargu
zobowiązujemy się do zawarcia umowy we wskazanym terminie i miejscu, na warunkach
przedstawionych przez Zamawiającego w załączonej do siwz umowy.

1

Powołując się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ust. 22 a ust. 1 uPzp należy do
oferty dołączyd zobowiązania, o których mowa w pkt X.1.4)
2
Podad imię i nazwisko lub firmę podwykonawcy
3
Podad imię i nazwisko lub firmę podwykonawcy
*niepotrzebne skreślid

5. Do oferty zostały załączone następujące dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (szt.......),
b) *pełnomocnictwo (jeśli jest konieczne),
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c) *zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach polega wykonawca
na zasadach określonych w art. 22a uPzp (jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu
trzeciego),
d) .............................................
6. Uprawniony do kontaktów z Zamawiającym jest p. ………………………………………
pełniący/a funkcję ……….……………… i osiągalny/a pod nr tel. ……………………............., faksu
…………………………... w godz. od ……… do …………….., e-mail ……………………………………………
7. Oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp złożymy w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia
na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp,
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp.
8. Oświadczam/my, że jestem/jesteśmy uprawniony/uprawnieni do reprezentowania
Wykonawcy na podstawie:
..........................................................................................................
(podad rodzaj dokumentu, nr dokumentu)

..............................., dn. ...............................

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis
pełnomocnika wykonawców

* niepotrzebne skreślić
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