Zamawiający - Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" ul. Bohaterów 46/48, 03-007 Warszawa
Nazwa nadana zamówieniu „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami” przy ul. Bohaterów” - etap II, polegająca na modernizacji
budynku głównego Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami” dotyczącej wymiany instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz robót budowlanych
związanych z modernizacją pomieszczeń. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): PN/DPS/34/2018.
Załącznik nr 8 do SIWZ. Wzór formularza oferty

Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”
ul. Bohaterów 46/48
203-007 Warszawa

Wykonawca:
……………………………………………
…………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………
…………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

FORMULARZ OFERTY
Ja (my), niżej podpisany (podpisani) ..........................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: ................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy

Numer faxu Wykonawcy: ………………………………….………………………………
e-mail Wykonawcy: ……………………………………………………………..………….

1.

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, składam
niniejszą ofertę i oświadczam, że za wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego - „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami” przy
ul. Bohaterów” - etap II, polegająca na modernizacji budynku głównego Domu Pomocy Społecznej
„Pod Brzozami” dotyczącej wymiany instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz robót budowlanych
związanych z modernizacją pomieszczeń. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): PN/DPS/1/2018,
prowadzonego przez Zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami", ul. Bohaterów 46/48,
03-007 Warszawa,

oferuję

łączną

cenę

brutto
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PLN: ..............................

słownie

brutto:
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................................................................................................................................. PLN, w tym:

2.

a)

cena netto: ......................................................................................................................................... PLN

b)

cena netto słownie netto: ................................................................................................................... PLN

c)

stawka podatku VAT w procentach: 8 %,

d)

stawka podatku VAT słownie: osiem procent,

e)

kwota podatku VAT: ........................................................................................................................... PLN

f)

kwota podatku VAT słownie: .............................................................................................................. PLN

W celu dokonania oceny oferty oferuję:

a)

okres gwarancji ……………………..…………………..……… miesięcy,
(okres gwarancji podać w liczbie całkowitej)

b)

słownie okres gwarancji: ......................................................................... miesięcy /miesiące.

Wykonawca podaje okres gwarancji w liczbach całkowitych oraz słownie.

3.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia publicznego wykonawca wykona w terminie i zgodnie z warunkami
określonymi w SIWZ.

4.

Oświadczam, że wykonawca jest związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.

5.

Oświadczam, że w razie wybrania oferty wykonawcy, wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy na
warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym integralną część treści SIWZ oraz w miejscu
i terminie określonym przez zamawiającego.

6.

Wskazanie przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom,
i podanie przez wykonawcę firm podwykonawców.
(należy wypełnić, jeżeli wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom części zamówienia)

Lp.

Wskazanie części zamówienia, których wykonanie
wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Podanie
przez
podwykonawców

wykonawcę

firm

1.
2.
3.

7.

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Strona 2 z 5

Zamawiający - Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" ul. Bohaterów 46/48, 03-007 Warszawa
Nazwa nadana zamówieniu „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami” przy ul. Bohaterów” - etap II, polegająca na modernizacji
budynku głównego Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami” dotyczącej wymiany instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz robót budowlanych
związanych z modernizacją pomieszczeń. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): PN/DPS/34/2018.
Załącznik nr 8 do SIWZ. Wzór formularza oferty

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) wskazuję nazwę i numer postępowania (oznaczenie sprawy) o udzielenie
zamówienia publicznego oraz oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 tego
rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub
dokumenty przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp.
(należy wypełnić, jeżeli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności
oświadczenia lub dokumentów przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp)
Nazwa postępowania

8.

Numer postępowania
(oznaczenie sprawy)

Określenie oświadczeń lub dokumentów1

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, które
Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, z późn. zm.):
1)

………………………………………………………………………………………………………………………..

2)

………………………………………………………………………………………………………………………..

3)

………………………………………………………………………………………………………………………..
(należy wskazać oświadczenie lub dokument oraz wskazać dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych)

Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126)
w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 tego
rozporządzenia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

9.

Na podstawie art. 91 ust. 3a Pzp oświadczam, że wybór oferty:

Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumentów
przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp.
1
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Właściwy wybór należy zaznaczyć wpisując w pole prostokąta znak X:




nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
a)

wskazuję nazwę (rodzaj) roboty budowlanej, której świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego: ………………………………………………..

b)

wskazuję wartość bez kwoty podatku VAT: ……………...………….……………………………………

10. Numer rachunku bankowego wykonawcy, na który należy dokonać zwrotu wadium wniesionego
w pieniądzu: ……………………………………………………………………………………………………………..
11. Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp Wykonawca zastrzega, że następujące informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
1) ………………………………………………………………………………………………………………………….
2) ………………………………………………………………………………………………………………………….
3) ………………………………………………………………………………………………………………………….
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
12. Wykonawca oświadcza, że jest:

Właściwy wybór należy zaznaczyć wpisując w pole prostokąta znak X:





małym przedsiębiorcą,
średnim przedsiębiorcą,
wykonawcą z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej,



wykonawcą z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej lub z państw niebędących członkami
Unii Europejskiej.

13. Wraz z formularzem oferty zostały złożone następujące oświadczenia i dokumenty:
1)

………………………………………………………………………………………………………………………

2)

………………………………………………………………………………………………………………………

3)

………………………………………………………………………………………………………………………
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14. Oferta została złożona na …..……… kolejno ponumerowanych stronach.

............................................................, dnia ...................................... 2018 r.
(miejscowość)

............................................................................
(podpis własnoręczny osoby uprawnionej / osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
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