Załącznik nr 12 do SIWZ
Znak: 4/PN/2020

FORMULARZ OFERTOWY
I.

Dane wykonawcy:

1. Pełna nazwa:

........................................................................................................................

2. Adres:

.........................................................................................................................

3. Tel.

.............................................. e-mail ……………………………….…………….

4. Faks:

.......................................

5. REGON:

.......................................

6. NIP:

.......................................

7. Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą - tak/nie*
8. Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej

-

tak /nie*

(podać skrót literowy nazwy państwa) …………..

9. Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej - tak/nie*
(podać skrót literowy nazwy państwa) ……………………
*niepotrzebne skreślić

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Budowa budynku na potrzeby
Rehabilitacji stacjonarnej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Dziennej dla Dzieci z zaburzeniami
wieku rozwojowego – znak 4/PN/2020
1. Oferujemy wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia na następujących zasadach:
a) cena brutto: …................................................................................................ zł
słownie: ...............................................................................................................................
b) podatek VAT w wysokości ………%: …..................................................................zł
słownie: ..............................................................................................................................
c) cena netto: …................................................................................................ zł
słownie: ..............................................................................................................................

2. Termin wykonania zamówienia – do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3. Okres gwarancji i rękojmi (minimum 36 m-cy) – oferowany …………………. m-cy
Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Szczegółowy opis oceny ofert w tym kryterium
zawarty jest w rozdziale 13 niniejszej SIWZ.
4. Oświadczamy, że do realizacji zamówienia zatrudnimy w pełnym wymiarze czasu pracy
(minimum 2 osoby) ……………osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Klauzula społeczna stanowi kryterium oceny ofert. Szczegółowy opis oceny ofert w tym kryterium
zawarty jest w rozdziale 13 niniejszej SIWZ.
5. Warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w umowie.
6. Zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym
specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacją projektową.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy
do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania
zamówienia (w tym zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową oraz przedmiarami robót,
opisującymi przedmiot zamówienia).
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
9. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia
umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiającego.
10. Oświadczamy, że funkcję kierownika budowy pełnić będzie ……………………………………..….……………....
nr uprawnień ………………………….……………………..…… wydane w dniu …………………...……..
11.Następujące części niniejszego zamówienia powierzymy podwykonawcom *:
L.p.

Nazwa części zamówienia

Dane Podwykonawcy

* wypełniają tylko Wykonawcy, którzy powierzą wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
W przypadku nie wypełnienia powyższej tabeli Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie bez
udziału podwykonawcy.

11.Oświadczamy, iż Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego informacji
zawierających dane osobowe oraz, że poinformował pisemnie i uzyskał zgodę każdej osoby, której
dane osobowe są podane w ofercie oraz dokumentach składanych wraz z niniejszą ofertą lub będą
podane w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

…………………………………………….

………………………………………………….

(miejscowość i data)

(pieczątka i podpis Wykonawcy)

