
                                                                     WZÓR 
Załącznik nr 1

Data ....................................
O F E R T A

Nazwa i siedziba Wykonawcy: ...........................................................................................................

..............................................................................................................................................................
NIP ..................................................................
tel.....................................................................
fax....................................................................

Gmina i Miasto
Czerwionka - Leszczyny
ul. Parkowa 9

    44 – 230 Czerwionka – Leszczyny

1.  Nawiązując  do  ogłoszenia  o  przetargu nieograniczonym  na   zadanie  pn.:  ”Wykonanie 
pomieszczeń  dla  placówki  opiekuńczo  wychowawczej  wsparcia  dziennego  -  Świetlicy 
Środowiskowej  w  Czerwionce  –  ETAP  II” oferujemy  wykonanie  zadania  zgodnie 
z:  postanowieniami  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  dokumentacją  projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz niniejszą ofertą za łączną cenę:

Cena netto ............. zł + ..... % VAT  = cena brutto ............................................ zł

Słownie cena brutto: -  wartość całego zamówienia:
...............................................................................................................................................................

w tym cena za poszczególne części tematyczne wynosi:

a)  wartość  netto  elementów  scalonych  -  robót  budowlanych  Świetlicy  Środowiskowej  Etap  II 
wg załącznika nr 11.13 do niniejszej oferty wynosi:
cena netto: ......................  zł  
(słownie: ..............................................................................................................................)

b)  wartość  netto  elementów scalonych  -  robót  elektrycznych  Świetlicy  Środowiskowej  Etap  II 
wg załącznika nr 11.14 do niniejszej oferty wynosi,
cena netto:  .....................  zł 
(słownie: ..............................................................................................................................)
c) wartość elementów scalonych - roboty budowlane i branżowe związane z wykonaniem dźwigu 
osobowego (windy)  Świetlicy Środowiskowej Etap II wg załącznika nr 11.15 do niniejszej oferty 
wynosi:
cena netto:  ....................  zł 
(słownie: ..............................................................................................................................) 

2.  Proponowana  powyżej  cena  zostanie  zamieszczona  w  umowie  na  wykonanie  przedmiotu 
zamówienia  i jest ceną ryczałtową.



3.  Oświadczamy, że w /w zadanie wykonamy w terminie  wskazanym w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.

4. Oświadczamy, że na wykonany zakres robót udzielamy ...... ...................  gwarancji.
                                                                                               (minimum 3 lata)
5.  Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy się  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków Zamówienia  i  nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

6. Zakres zadania objętego zamówieniem zamierzamy: wykonać sami (**)/ zamierzamy powierzyć 
także podwykonawcom (**) .
Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

Lp. Nazwa części zamówienia:

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany 
     w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8. Wadium w kwocie 8.000,00 zł zostało wniesione w dniu .........................................
      w formie  ............................................................................................................................         
     Zwrotu wadium należy dokonać na konto Naszej firmy : ..................................................             
      ............................................................................................................................................

9.  Oświadczamy,  że  zawarte  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  postanowienia 
i wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 
oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego.

10. Osobami upoważnionymi do udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących złożonej oferty
są  : ..........................................................

11.Załącznikami do niniejszej oferty są :

11.1.Aktualny odpis z właściwego rejestru(**), zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej(**), inny dokument ........................................ (wpisać jaki)(**) potwierdzający prawo 
do  występowania  w  obrocie  prawnym,  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  m-cy  przed  upływem 
terminu składania ofert.

11.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. (*)

11.3. Parafowany wzór umowy – wg wzoru – zał. Nr 2.

11.4. Oświadczenie   o  niepodleganiu  wykluczeniu  i  spełnianiu   warunków   wynikających 
z  art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2  ustawy – Prawo zamówień publicznych z  dnia 29 stycznia 2004 r. 
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223  poz.1655) - wg wzoru - zał. nr 3.

11.5.  Aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzające,  że 
Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków  i  opłat  (**)  lub  zaświadczenie,  że   uzyskał 



przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub 
wstrzymanie w całości wykonania  decyzji właściwego organu (**) - wystawione nie wcześniej niż 
3 m-ce przed upływem terminu składania ofert , 

11.6 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (**) lub zaświadczenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania  decyzji właściwego organu (**)- wystawione nie wcześniej niż 
3 m-ce przed upływem terminu składania ofert ,

11.7. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 
ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  wystawiona  nie  wcześniej  niż   6  m-cy  przed  upływem 
terminu składania ofert.
         
11.8. Wykaz ważniejszych wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia  działalności 
jest krótszy – w tym okresie), odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym 
stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem  ich wartości oraz daty i miejsca wykonywania  – 
wg wzoru -   wg wzoru -  zał. nr 4.

11.9.  Wykaz  osób,  które  będą uczestniczyć  w wykonaniu  zamówienia  wraz  z  informacjami  na 
temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności   – wg wzoru - zał. nr 5.

11.10.  Uprawnienia i  zaświadczenia osób które będą uczestniczyć  w wykonaniu zamówienia  - 
........... sztuk.

11.11. Dowód wniesienia wadium.

11.12.  Polisa  (**),  inny  dokument  ................................  (wpisać  jaki)  (**)potwierdzający,  że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, 
wraz z potwierdzeniem jej/jego (**) opłacenia.
W przypadku ratalnego opłacania polisy lub innego dokumentu potwierdzenie opłat za aktualne 
okresy określone w polisie lub innym dokumencie. (*)

11.13. Wypełniona  tabela wartości elementów scalonych robót budowlanych Świetlicy 
Środowiskowej Etap II,  

11.14. Wypełniona tabela wartości elementów scalonych robót elektrycznych Świetlicy 
Środowiskowej Etap II,  

11.15.  Wypełniona  tabela  wartości  elementów  scalonych  robót  budowlanych  i  branżowych 
związanych  z  wykonaniem dźwigu osobowego (windy) Świetlicy   Środowiskowej Etap II .

                                                          ............................................................
                                                                                           podpis upoważnionego przedstawiciela 
                                                                                                                                                           Wykonawcy

(*) jeśli dotyczy
(**) niepotrzebne skreślić
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	Czerwionka - Leszczyny

