ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców
......................................................................................................................................................................................................
adres………................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
NIP......................................................................REGON..........................................................................
Telefon.........................................................................faks.........................................................................
e-mail ………………………………………………………………………………………………………………...
Konto Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………........
Niniejszym składam ofertę w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
Budowa budynku toalety publicznej wraz z pomieszczeniami dla obsługi parkingu, stacji rowerowej i
pomieszczeniem usługowym (kiosk) na działce nr 5014/64, obręb Ustroń przy ul. Nadrzecznej w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: „Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń”
zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projekcie umowy.

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i zawarte w niej wymagania oraz
warunki zawarcia umowy przyjmuję bez zastrzeżeń.

2. Deklaruję, wykonywanie zamówienia w terminie do 30.04.2018 roku za następujące wynagrodzenie ryczałtowe:
brutto: .............................................zł
słownie:.....................................................................................................................................................
3. Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi:
 5 lat*, od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowalnych
 6 lat*, od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowalnych
 7 lat*, od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowalnych
 8 lat*, od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowalnych
 9 lat*, od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowalnych
 10 lat*, od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowalnych
* Właściwą pozycję z oferowanym okresem gwarancji na przedmiot zamówienia należy podkreślić lub zakreślić bez jej modyfikacji
natomiast pozostałe niewłaściwe pozycje należy przekreślić.
UWAGA:
 Nie zaznaczenia żadnej z ww. pozycji dot. okresu gwarancji lub podanie tego okresu poprzez podkreślenie/ zakreślenie więcej niż
jednej ww. pozycji, albo wskazania tego okresu mieszczącego się w zakresie pomiędzy 5 a 10 latami okresu gwarancji, ale nie
wpisującego się w żaden z ww. sześciu narzuconych okresów gwarancji i rękojmi [oznaczonych w latach: 5 lub 6 lub 7 lub 8 lub 9 lub
10] spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 ppkt 2 „uPzp”

4. Potwierdzam, że osoba wskazana w załączniku nr 8 do SIWZ tj. Pan/Pani ______________________ jako
kierownik budowy wyznaczony do realizacji niniejszego zamówieniaposiada uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej oraz w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję
kierownika budowy przy ____(podać ilość)robotach budowlanych polegających na budowie budynku o powierzchni
zabudowy co najmniej 120 m2
UWAGA:
 W celu otrzymania punktów w ramach niniejszego kryterium Wykonawca przedłoży do oferty:
a) wykaz wskazujący osobę dedykowaną przez wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia
budowlane w specjalności drogowej oraz określający roboty budowlane przy których osoba ta w okresie ostatnich 10 lat przed



upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy polegających na budowie budynku o powierzchni
zabudowy co najmniej 120 m2. Wykaz wykonawca winien sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniknr 8 do SIWZ.
b) dowody, że roboty te zostały wykonane należycie tj. protokoły odbioru końcowego robót lub protokoły odbioru częściowego
robót lub oświadczenie wykonawcy robót budowlanych albo inwestora, potwierdzające że dedykowana osoba pełniła w
wykazanych przedsięwzięciach funkcję kierownika budowy lub referencje wystawione przez inwestora dla wykonawcy robót
budowlanych lub dziennik budowy potwierdzający, że dedykowana osoba pełniła w wykazanych przedsięwzięciach funkcję
kierownika budowy lub oświadczenie dedykowanej osoby, potwierdzające że pełniła ona w wykazanych przedsięwzięciach
funkcję kierownika budowy. Z treści dokumentów winno jednoznacznie wynikać, kto, w jakim okresie czasu i przy jakiej robocie
budowlanej pełnił funkcję kierownika budowy.
W ramach niniejszego kryterium wykonawca nie może wykazywać doświadczenia kierownika budowy w kierowaniu robotą
budowlaną, stanowiącą potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.2.3.1. SIWZ.

5. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy zobowiązuję się zapłacić karę umowną w wysokości
……………% wynagrodzenia bruttoza każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
UWAGA:
 Wykonawca może zadeklarować wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy
większą, niż wymaganą minimalną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym, ale nie
przekraczającą wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym.
 Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy należy zadeklarować w
następujących jednostkach: 0,2%, 0,3%, 0,4% lub 0,5%.
 Brak deklaracji wysokości kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w formularzu
ofertowym, bądź jej określenie poniżej wymaganego minimum [tj. 0,2% wynagrodzenia brutto] lub określenie jej w innych
jednostkach niż 0,2% lub 0,3% lub 0,4% lub 0,5%, skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 „uPzp”z
zastrzeżeniem, że jeżeli wykonawca zadeklaruje wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu
przedmiotu umowy powyżej określonego maksimum [tj. 0,5% wynagrodzenia brutto] dla celów porównania złożonych ofert, przyjęte
zostanie 0,5%, natomiast w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.

6. Uważam się związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.
przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
7. Wadium w kwocie 10.000,00 zł zostało wniesione w dniu ….................. w formie.............................................
8. Do wyceny oferty zastosowaliśmy*:
−

materiały/wyroby/urządzenia o parametrach wskazanych w dokumentacji technicznej,

−

materiały/wyroby/urządzenia o parametrach równoważnych do wskazanych w dokumentacji technicznej. W
załączeniu do oferty przedkładamy wykaz ateriałów/wyrobów/urządzeń o parametrach równoważnych i
załączamy stosowne dokumenty uwiarygadniające równoważność zastosowanych do wyceny
materiałów/urządzeń/wyrobów.

* Niepotrzebne skreślić
9. Oświadczam, że:

- wykonam zadanie siłami własnymi
- przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów)*:

* Niepotrzebne skreślić
10.
Zakres zalecany Podwykonawcy**

Firma Podwykonawcy

**Niepotrzebne skreślić
…….............................................................................................
Data, podpis i pieczątka osób(-y)wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie
nieprawdziwych zeznań.

