Pieczęć Wykonawcy: ...........................................……......
czytelna nazwa i adres Wykonawcy

REGON ...............................

OFERTA
1. Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego p.n.: "Zaprojektowanie i budowa altany ogrodowej
na terenie kompleksu przy ul. Szubińskiej 2 w Bydgoszczy", na warunkach określonych
w opisie przedmiotu zamówienia, programie funkcjonalno-użytkowym, w tym w umowie:
a.

za cenę brutto: _______________________________ PLN,
(słownie: ..................................................................................…....................................................),

l.p.

Zakres
(zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym)

Cena ryczałtowa brutto
[PLN]

1

2

3
Etap I

1

Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót, planu BIOZ, instrukcji ppoż.
Termin wykonania: nie później niż 15 dni roboczych od dnia
podpisania umowy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1) umowy.

…………………
(max. 3,5%
wartości brutto oferty)

Etap II

2

Budowa altany ogrodowej na podstawie wykonanej dokumentacji
projektowej.
Termin wykonania: nie później niż w terminie 30 dni roboczych
od ustalonego terminu rozpoczęcia robót, tj. do 7 dni
po dostarczeniu przez Zamawiającego pozwolenia na budowę,
zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2) umowy.

…………………

…………………

SUMA (Etap I + Etap II)

(100% wartości brutto oferty)

Udzielamy ………… (min. 24 m-ce)* miesięcznej gwarancji w zakresie wykonanych robót.
Udzielamy ………… (min. 24 m-ce)* miesięcznej rękojmi na przedmiot zamówienia.
UWAGA:
Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Etapu I nie może przekroczyć 3,5 % wartości brutto oferty.
W przeciwnym wypadku oferta Wykonawcy zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie
przez Zamawiającego.

b.

zobowiązując się wykonać zamówienie w ramach sił:
* własnych,
* wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, (np. konsorcjum, spółka cywilna),
* własnych z pomocą podwykonawców,
* wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), z pomocą
podwykonawców,
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu
karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym l
ub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”).
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

Data …………………..

..........................................................................
czytelny(e) podpis(y) oraz pieczęć(cie) osoby(ób) uprawnionej(ych)
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

* w przypadku braku wskazania ilości miesięcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca wskazał termin 24 m-cy.
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c.

wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć do wykonania
podwykonawcom – o ile dotyczy:
……………………………………………………………………………………………………

2. Do formularza oferty dołączamy następujące dokumenty, stanowiące jej integralną część:
1) pełnomocnictwo/a - o ile dotyczy,
2) ………………………………

3. Oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania przedmiotowej działalności lub czynności,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
4. Aktualny odpis z Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub KRS
(odpowiednio do formy prowadzonej działalności), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed dniem podpisania umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu, na jego pierwsze żądanie, nie później jednak, niż do dnia podpisania umowy.
5. Oświadczamy, iż będziemy posiadali ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności na minimalną sumę ubezpieczenia 100.000,00 PLN przez cały okres
realizacji niniejszego zamówienia. Właściwy dokument, wraz z potwierdzeniem opłacenia,
dostarczymy Zamawiającemu, na jego pierwsze żądanie, nie później jednak, niż do dnia
podpisania umowy.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wszystkimi warunkami zamówienia, w tym z umową
i akceptujemy je bez zastrzeżeń.
7. Oświadczamy, że oferta zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotowej roboty
budowlanej na warunkach określonych przez Zamawiającego.
8. Oświadczamy, że w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Oświadczamy, iż termin związania ofertą wynosi: 30 dni, przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
10. Oświadczamy, że znany jest nam stan techniczny miejsca wykonania robót.
11.Wszelką korespondencję dot. niniejszego zamówienia należy kierować na adres:
nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………….............
imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę: ………………………...………………………
adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………...........
tel. nr: ………………………………...……… fax nr: ……………………………………............…
adres e-mail: …………………………………………………………………………………….............
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu
karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym
lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”).
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

Data …………………..

..........................................................................
czytelny(e) podpis(y) oraz pieczęć(cie) osoby(ób) uprawnionej(ych)
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy
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