Załącznik nr 1 do SIWZ
.

................................ dnia ..................................

…………………………………
pieczęć adresowa Wykonawcy
Wykonawca ......................................................................
Adres:…………………………………………………….
……………………………………………………………
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr lokalu)
Adres do korespondencji:………………………………..
tel. ...........................................
fax ...........................................
adres e-mail …...................................................................
REGON ....................................
NIP ...........................................

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „WSPÓLNOTA”
W BĘDZINIE
42-500 BĘDZIN UL. ZWYCIĘSTWA 12
Prowadzący sprawę: DZIAŁ GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI i INWESTYCJI
OFERTA
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
„Dostawa i montaż 10 szt. (+ 1 szt. opcjonalnie) wiat śmietnikowych - konstrukcji stalowej na gotowym podłożu
dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie”
SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, na następujących warunkach:
1.
Oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia za::
cenę netto

……………………zł

podatek VAT ............%,
cena brutto oferty

……………………zł

(słownie złotych .....................................................................................................................................................)
Na wartość oferty składają się odrębnie koszty poszczególnych wiat według poniższej specyfikacji :

Lp.
Ilość pojemników
1100 dm3 w wiacie

Preferowane
wymiary minimalne
[m]

1.

10 – 11 szt.

3,07 x 8,40

2.

6 - 7 szt.

4,18 x 4,50

3.

10 - 11 szt.

4.18 x 7,45

Uwagi dodatkowe

1 szt.
z osłoną na gabaryty
3,0m x 2,0 m
2 szt.
z osłoną na gabaryty
3,0m x 2,0 m
2 szt.
w obu wiatach z obu
stron otwory wrzutowe
zamykane o wymiarach
70x60 cm
i z osłoną na gabaryty
3,0m x 2,0 m

Strona 1 z 3

Wartość netto
za 1 wiatę

Wartość netto
za ogół wiat w
pozycji

4.

8 – 9 szt.

3,07 x 7,45

5.

6 – 7 szt.

4,18 x 4,50

6.

15 – 16 szt.

3,07 x 12,60

7.

6 – 7 szt.

4,18 x 4,18

RAZEM
Wartość netto [zł]

8.

11 – 12 szt.

4.18 x 8,80

RAZEM
Wartość netto [zł]

1 szt.
z osłoną na gabaryty
3,0m x 2,0 m
1 szt.
z osłoną na gabaryty
3,0m x 2,0 m
2 szt.
z dodatkowymi drzwiami;
w obu wiatach z obu
stron otwory wrzutowe
zamykane o wymiarach
70x60 cm;
osłona na gabaryty
3,0m x 2,0 m
1 szt.
z dodatkową osłoną na
gabaryty 3,0m x 2,0 m
10 wiat
1 szt. (opcja)
z wewnętrzną przegrodą
i dodatkowymi drzwiami
oraz osłoną na gabaryty
3,0m x 2,0 m
1 wiata (opcja)

cena brutto wraz z podatkiem VAT za 10 wiat……………….……………………….…………………….… złotych
cena brutto wraz z podatkiem VAT za 1 wiatę (opcja)……………………………….…………………….… złotych

Koszty wiat śmietnikowych wraz z ich montażem rozliczane będą na podstawie umowy ryczałtowej,

2.
3.

4.
5.

Oświadczam, że na wykonane roboty budowlane oraz zainstalowane urządzenia udzielam 60.miesięcy gwarancji
licząc od dnia odbioru końcowego.
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu a dotyczące:
 posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
 posiadania wiedzy i doświadczenia,
 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Oświadczam, że nie należę/należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów**)
Oświadczam, że zakres objęty przedmiotem zamówienia wykonam nakładem własnym, w całości/przy udziale
podwykonawcy**) na niżej wymieniony zakres (należy także wskazać konkretnego podwykonawcę dla
konkretnego zakresu):
- .....................................................................................................................................................................
- .....................................................................................................................................................................
- .....................................................................................................................................................................
Uwaga: Nie wypełnienie powyższego Zamawiający uzna, że Wykonawca cały zakres objęty przedmiotem
zamówienia wykona nakładem własnym, w całości.

6.
7.

Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia w terminie określonym w SIWZ i zgodnie z rozdziałem I SIWZ .
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zamówienia i treścią projektu umowy i przyjmuje je bez
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zastrzeżeń.
Oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty.
1.
Oświadczam, że zapoznałem się z wymaganiami Zamawiającego w ramach ogłoszenia o zamówieniu i zweryfikowałem jej kompletność i prawidłowość oraz że uznaje ją za wystarczającą dla realizacji robót zgodnie w przedmiotowym udostępnionymi dokumentami a także zasadami sztuki budowlanej, jak również oświadczam, że nie
wnoszę do niej zastrzeżeń ani dodatkowych uwag
9.
Oświadczam, że uważam się związany ofertą na czas wskazany w punkcie V. SIWZ
10.
Oświadczam, że:

Uzyskałem zgodę wszystkich osób, których dane są zawarte w ofercie oraz uzyskam zgodę wszystkich osób
wskazanych w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, na przetwarzanie danych osobowych w związku z
prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia;

Poinformowałem wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformuje wszystkie osoby
wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że dane zostaną udostępnione Zamawiającemu;
11.
Wadium – nie jest wymagane.
Wadium wniesione w formie przelewu należy zwrócić na konto nr ...................................................................

8.

*)
**)

w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego, każdy z podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcjum, s.c.) musi podpisać formularz
ofertowy lub przedłożyć do oferty osobne oświadczenia
niepotrzebne skreślić
Uwaga dot. pkt 6 w przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca winien dołączyć do
oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

...........................................................................
(pieczęć i podpis lub czytelny podpis osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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