Nr sprawy: PN/ 3 /2017
.....................................
(pieczęć Wykonawcy)
OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonego w Biuletynie Zamówień
Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zespołu
Żłobków Miejskich w Bydgoszczy (www.bip.zlobkibydgoskie.lo.pl)
1. Oferujemy realizację przedmiotu umowy: „Rozbudowę i wyposażenie Żłobka nr 18 w Bydgoszczy
przy ul. Brzozowej 28 w formie pawilonu z łącznikiem wraz z nowym zagospodarowaniem terenu
w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3” – bez
elementów pierwszego wyposażenia na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (siwz), załącznikach do siwz i wzorze umowy:
1) Za cenę łączną …………………………… zł brutto
(słownie: ……………………………………………………. zł),
przy czym podatek VAT wyniesie ……………….………….. zł
(słownie: ……………………………………………………. zł),
- a w tym:
a) za wykonanie dokumentacji projektowej: ....................................... zł brutto
(słownie: ……………………………………………………. zł),
przy czym podatek VAT wyniesie ……………….…………. zł
(słownie: ……………………………………………………. zł),
b) za wykonanie robót budowlanych łącznie z pozostałymi elementami określonymi
w przedmiocie umowy .....................................zł brutto
(słownie: ……………………………………………………... zł)
przy czym podatek VAT wyniesie ……………….………….. zł
(słownie: ……………………………………………………. zł),
2) W terminie wykonania (całego przedmiotu umowy) do dnia …….…………………..,
co wynika z terminów:
a) wykonania

dokumentacji

projektowej

(wraz

z

uzyskaniem

pozwolenia

na

1

budowę), który zakończy się najpóźniej do końca ……………………… tygodnia , licząc
od dnia podpisania umowy – co określi datę wynikającą z matematycznej sumy,
b) realizacji robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu w okresie ……………….
miesięcy2, począwszy od daty uzyskania pozwolenia na budowę – do ich zakończenia.
3) Udzielając 60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia,
4) Przyjmując odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonany przedmiot umowy przez okres
……………………….. miesięcy3, licząc od daty uzyskania zgody na użytkowanie obiektu.
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2

Wpisać ilość tygodni
Wpisać ilość miesięcy
1

2. * W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp)4 wskazujemy poniższe podmioty::
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 załączeniu do oferty składamy dokumenty (np. zobowiązania), o których mowa w pkt. X.1.5
SIWZ.
3. *

Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

1) wykonanie części dotyczącej5 …………………….. podwykonawcy6 ……………..
adres: ………………………………………………………………………………..
2) wykonanie części dotyczącej …………………….. podwykonawcy ……………..
adres: ………………………………………………………………………………..
4. Oświadczam, że:
1) wykonamy zamówienie zgodnie z koncepcją architektoniczną i programem funkcjonalno –
użytkowym,
2) czynności określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 29 ust. 3a uPzp zostaną powierzone
osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę,
3) 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 załączonym do SIWZ wzorze umowy,
4) akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy,
5) do oferty zostały załączone następujące dokumenty:
a) oświadczenie/a o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o braku podstaw do
wykluczenia (……. szt.),
b) * pełnomocnictwo,
c) * zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach polega Wykonawca na
zasadach określonych w art. 22 a uPzp (….szt.),
d) dokument potwierdzający wniesienie wadium
3

Wpisać liczbę miesięcy (Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 60 miesięcy rękojmi za wady. Okres rękojmi za
wady stanowi kryterium oceny ofert (patrz pkt XIII siwz).
4
Powołując się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 uPzp należy
do oferty dołączyć zobowiązania, o których mowa w pkt. X.1.5 siwz.
5
Podać rodzaj robót, prac, itp.
6
Podać imię i nazwisko lub firmę podwykonawcy i jego adres (o ile te dane są już wykonawcy znane).
2

e) …...............................................................................................................................................

5. Uprawniony do kontaktów z Zamawiającym jest p. .......................................................................
pełniący funkcję ................................................ i osiągalny pod nr tel. ..........................................
faxu ....................................... w godz. od ................. do ....................., email: …………………..
6. Wadium

wniesione

w

pieniądzu

należy

zwrócić

na

konto

nr

….....................................................................................................................................................
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: …………………………………………………………....
(podać rodzaj dokumentu, nr dokumentu)

………………………………………………………………
*(czytelny/e podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych /łącznie/
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
czytelny podpis pełnomocnika – jeżeli został ustanowiony przez mocodawców

*niepotrzebne skreślić
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