Załącznik nr 3 do SIWZ
Nr sprawy: PN/DPS/08/2016

………………………, dn. …………………………..

Firma: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
na:
Modernizację Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami” przy ul. Bohaterów
– Etap II, w zakresie rewitalizacji części elewacji.

Nawiązując do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferujemy wykonanie
przedmiotu zamówienia za ryczałtową cenę:
Bez podatku VAT:………………………….. słownie:……………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wartość VAT:………………………….. słownie:……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Z podatkiem VAT:……………………..słownie:……………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego/ przedmiaru robót.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i sprawdziliśmy Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia oraz dokumenty do niej dołączone, stanowiące integralną część oferty.
Przyjmujemy przekazane dokumenty bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się do wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami w nich zawartymi i oświadczeniami
złożonymi przez nas.
2. Jeżeli nasza Oferta zostanie wybrana, podejmujemy się wykonać przedmiot zamówienia
w terminie do 90 dni od dnia podpisania umowy.
3. Na wykonane roboty udzielimy gwarancji jakości na okres………….lat (minimalny okres
gwarancji wynosi 24 miesiące, maksymalny 60 miesięcy). Termin gwarancji jakości na
zamontowane materiały, taki jaki daje producent tych materiałów.
4. Zgadzamy się podtrzymać tę Ofertę przez okres 30 dni od daty ustalonej w SIWZ na jej
złożenie oraz pozostanie ona dla nas wiążąca i może być zaakceptowana w każdym czasie
przed upływem tego terminu.
5. Prowadzimy działalność od………………...roku i aktualnie zatrudniamy……………
pracowników na pełnym etacie (na umowy o pracę).
6. Oświadczamy, że przy realizacji przedmiotu zamówienia skierujemy na podstawie
umowy o pracę minimum jedną osobę, w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z
wymogami Zamawiającego określonymi w §3 ust. 3 projektu umowy.
7. Zobowiązujemy się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy i podpisać
umowę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, zgodnie z załączonym
projektem umowy.

8. Termin płatności: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.

9. Do niniejszego formularza ofertowego załączamy niżej podane dokumenty, które
stanowią jej załączniki:
załącznik nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robót;
załącznik nr 2 - kosztorys ofertowy szczegółowy/przedmiar robót;
załącznik nr 3 - oświadczenie o zaznajomieniu się i akceptacji SIWZ;
załącznik nr 4 - informacje ogólne o Oferencie;
załącznik nr 5 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
załącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;
załącznik nr 7 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
załącznik nr 8 – wykaz robót budowlanych;
załącznik nr 9 - oświadczenie – deklaracja o zastosowaniu materiałów o takich samych
właściwościach technicznych i nie gorszych jakościowo niż opisane w projekcie (załącznik
nr 9 do SIWZ) budowlanym wraz z pisemnym potwierdzeniem sprawdzenia właściwości
technicznych równoważnych materiałów przez autorów projektu, i ich akceptacja);
załącznik nr 10 – projekt umowy;
załącznik nr 11 – aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej;
załącznik nr 12 - referencje - min 3 poświadczenia - referencje lub inne dokumenty np.
protokoły odbioru (podać jakie)…………………………………………………………………………………………….;
załącznik nr 13 – opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności, związanej z przedmiotem zamówienia.
10. Do niniejszego formularza Oferty załączamy dodatkowo:……………………………………………….
11. Niniejsza oferta zawiera ……………… kolejno ponumerowanych stron.
(Jeżeli tekst widnieje tylko na jednej stronie kartki, nie należy numerować i parafować stron pustych).

12. Wykaz wszystkich robót, które zamierzamy powierzyć podwykonawcom, /ich nazwy
(firmy) i adresy/:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
…………………………
pieczęć Wykonawcy

………………………………………………………………………………………
pieczątka /i imienna /e i podpis /y upoważnionego /ych
przedstawiciela /i Wykonawcy

