...........................................................
(pieczątka nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA WYKONAWCY
Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego robót budowlanych polegających na
„Budowie hali magazynowo - produkcyjnej z zapleczem socjalno - biurowym „
Star Fitness S.A. Poznań ul. Bolesława Krzywoustego 72 realizowanej w Kutnie przy
ul. Wschodniej dz. Nr 825/9.
Planowana inwestycja obejmuje:
a) budynek socjalno - biurowy
b) jednoprzestrzenną halę produkcyjno – magazynową
c) zadaszenie na magazyn materiałów hutniczych
d) zagospodarowanie terenu:
- budynek stacji trafo,
- układ komunikacyjny z drogami i parkingami,
- infrastruktura techniczna,
- ogrodzenie terenu,
- przyłącza i sieci zewnętrzne
i po zapoznaniu się z lokalizacją i terenem na którym ma być realizowana budowa,
oferujemy wykonanie robót budowlanych za:
cenę brutto: ............................................ PLN,
(słownie: ..................................................................................................... złotych),
w tym podatek VAT w wysokości ............. % tj. .......................................... PLN
(słownie: ..................................................................................................... złotych),
cena netto: ............................................ PLN
(słownie: ......................................................................................................złotych).
Przedmiot zamówienia obejmujący wykonanie wszystkich robót
koniecznych do realizacji zamówienia, zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych, po uwzględnieniu istniejących warunków lokalizacji,
wykonamy za cenę ryczałtową nie podlegającą zmianie do końca
terminu robót budowlanych.
2. Oświadczam(y), że:
zamówienie zrealizujemy w terminie 5 (pięciu) miesięcy od dnia zawarcia umowy
zgodnie z kosztorysem szczegółowym stanowiącym załącznik do niniejszej oferty
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy.

1

Okres rękojmi liczy się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
4. Wykonawca oświadcza, że:
a. Wartości wynikające z załączonego do oferty szczegółowego kosztorysu ofertowego
nie ujmują podatku VAT.
b. Zapłata należności będzie następowała w oparciu o warunki opisane we wzorze
umowy
c. Akceptuję(-my) projekt umowy stanowiący Załącznik do zapytania ofertowego.
5. Wadium w kwocie 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) wniosłem(wnieśliśmy)
w formie .................................................. .
6. Zobowiązuję(-my) się, w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty, do zawarcia umowy
na warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. W przypadku wybrania mojej (naszej) oferty, przed podpisaniem umowy, złożę (-ymy)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
8. Wykonawca oświadcza, że powierzy (nie powierzy)* podwykonawcy(om) część
zamówienia, o następującym zakresie:
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
W następstwie powierzenia określonej powyżej części zamówienia podwykonawcy(om)
składam(-y) stosowny Załącznik z zapytania ofertowego.
9. Składam(-y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako partner konsorcjum zarządzanego
przez ……………………………………………… /
nazwa lidera

jako upoważniony wspólnik spółki cywilnej.*
10. Integralną częścią składanej oferty są:
a) kosztorys
b) propozycja harmonogramu wykonania robót

........................................................................
(pieczątki imienne i podpisy Wykonawcy)
* – niepotrzebne skreślić
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Załącznik 1 do oferty

..........................................................
(pieczątka nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE *
Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), tj.:

1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(my) potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4. nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ustawy-Prawo zamówień publicznych.

.................................................
podpis i pieczątka Wykonawcy

Data: …………………..

*W

przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówien publicznych składają wszyscy uczestnicy podmiotu poprzez złożenie przez każdego z
wykonawców oddzielnie na odrębnych formularzach oświadczenia podpisanego przez osoby uprawnione do
reprezentowania takiego wykonawcy
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Załącznik 2 do oferty
………………………………………
(pieczątka nagłówkowa Wykonawcy)

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

Nazwa
przedsięwzięcia
(zakres wykonanych
robót)

Wartość netto i brutto robót w PLN,
które Wykonawca wykonał:
Data
rozpoczęcia

Zamawiający
i miejsce

Data
zakończenia

Prosimy tutaj dołączyć dostępne dokumenty (np. referencje) od właściwych zamawiających.
……………………………………..
(podpis i pieczątka Wykonawcy)
Data: …………………..
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Załącznik 3 do oferty
..........................................................
(pieczątka nagłówkowa Wykonawcy)
WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
L.p.

Imię i nazwisko
(nazwa firmy)

Zakres czynności do
wykonywania przy realizacji
przedmiotowego zamówienia

Posiadane doświadczenie
zawodowe

..............................................
Data

Wykształcenie
i kwalifikacje zawodowe
(rodzaj uprawnień)

...........................................
podpis i pieczątka Wykonawcy
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Załącznik 4 do oferty
……………………………………….
(pieczątka nagłówkowa Wykonawcy)

PODWYKONAWSTWO

Roboty, które Wykonawca powierzy do wykonania Podwykonawcy

Wartość robót
podzleconych w % ceny
brutto oferty

Całkowity % robót powierzonych Podwykonawcy

…………………………………………..
(podpis i pieczątka Wykonawcy)
Data: …………………
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