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
O F E R TA
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Remont konstrukcji stalowej i płyt stropowych żelbetowych przewiązek zlokalizowanych pomiędzy
budynkami przy ul. rtm. W. Pileckiego 5-7 i 7-9 w Będzinie zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i wizją w terenie.
SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, na następujących warunkach:

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Za
całkowitą
cenę:
……………………………………………………………………
złotych
brutto
słownie……………………………………………………………………………
wartość
netto
………………………………….……………………………………………………………złotych
słownie………………………………………………………………………………
podatek VAT………………………………………………………………… złotych
Oświadczam, że na wykonane roboty budowlane oraz zainstalowane urządzenia udzielam ………….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,
a. kierownik budowy - posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,
b. spawacze - posiadają uprawnienia spawacza - metoda 111 - adekwatne do rodzaju prowadzonych prac
spawalniczych potwierdzony aktualnym certyfikatem spawalniczym, wydanym przez jednostkę
notyfikowaną
c. pracownicy realizujący roboty niebezpieczne (spawanie, czyszczenie strumieniowo – ścierne, montaż i
demontaż konstrukcji żelbetowych / stalowych) posiadają aktualne badania lekarskie i psychologiczne do
wykonywania robót.
d. pracownicy realizujący roboty na wysokości powyżej 3 m/ - posiadają aktualne świadectwo badań
okresowych i szkoleń BHP

sytuacji ekonomicznej i finansowej.

spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ
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.
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
zastrzeżeń.

Oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty.
Oświadczam, że uważam się związany ofertą na czas wskazany w SIWZ
Oświadczam, że w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej
konkurencji.
11.
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;
12.
Wadium w wysokości ...............................zostało wniesione w dniu...................................................
Wadium wniesione w formie przelewu należy zwrócić na konto nr ...................................................................
13.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

8.
9.
10.

*)

**)

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)

