Załącznik nr 7 do SIWZ
Wykonawca:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

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

FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do ogłoszenia o konkursie pn. „Rozbudowa automatycznego systemu naśnieżania wraz z
wykonaniem oświetlenia trasy narciarskiej Faturka”, prowadzonego przez Kolei Linową Czantoria Sp. z o.o..
oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach.
1. Kryterium Cena brutto
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ, zgodnie
z Dokumentacją Projektową i Kosztorysem Ofertowym sporządzonym na podstawie Przedmiarów Robót
za:
ETAP I

Nazwa

Ilość

Automatyczna wytwornica śniegu (typ A)

5

Automatyczna wytwornica śniegu (typ B)

3

Automatyczna wytwornica śniegu (typ C)

2

Cena
jednostkowa
netto [zł]

Wartość netto
[zł]

Podatek VAT
[zł]

Wartość brutto
[zł]

SUMA

a)
b)

cena netto:

...................................................................... zł

słownie:

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

podatek VAT ...................................................................... zł
słownie:

c)

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

cena brutto ...................................................................... zł
słownie:

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

1

ETAP II

Nazwa

Ilość

Budowa sieci wodociągowej do
naśnieżania stoku

1

Budowa instalacji sprężonego powietrza

1

Budowa sieci elektrycznej systemu
naśnieżania

1

Budowę sieci oświetleniowej trasy
narciarskiej

1

Budowa słupów oświetleniowych

26

Dostawa słupów oświetleniowych

26

Dostawa kompletnych opraw metalohalogenowych

78

Dostawa lanc automatycznych

11

Cena
jednostkowa
netto [zł]

Wartość netto
[zł]

Podatek VAT
[zł]

Wartość brutto
[zł]

SUMA

a)
b)

cena netto:

...................................................................... zł

słownie:

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

podatek VAT ...................................................................... zł
słownie:

c)

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

cena brutto ...................................................................... zł
słownie:

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

2. Kryterium poza cenowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
2.1 Doświadczenie
Oświadczam, że do wykonania zadania kieruję jako Kierownika Budowy ………………………………………………
posiadającego uprawnienia budowlane …………………………………………………………………………………………………,
posiadającego doświadczenie w realizacji prac na danym stanowisku zgodnie z poniższym wykazem
inwestycji, na których pełnił funkcję Kierownika Budowy.

Lp.

Wykaz inwestycji

Data realizacji inwestycji

1
2
3

2.2 Gwarancja
Oświadczam, że na cały przedmiot umowy zostanie udzielona ……… letnia gwarancja/rękojmia
2

3

3. Wykaz oferowanych rozwiązań spełniających minimalne wymagania
Lp

Nazwa urządzenia

Producent/model/symbol
urządzenia

1

Automatyczna wytwornica śniegu (typ A)

(podać)

2

Automatyczna wytwornica śniegu (typ B)

(podać)

3

Automatyczna wytwornica śniegu (typ C)

(podać)

4

Lanca automatyczna

(podać)

Wymagane minimalne
parametry techniczne*
[spełnia/nie spełnia]

(*) Jeżeli parametry oferowanego rozwiązania odbiegają od minimalnych parametrów technicznych należy je podać.

4. Niniejszym oświadczam, że:
4.1.

Firma, którą reprezentuję jest mikroprzedsiębiorstwem /małym przedsiębiorstwem / średnim
przedsiębiorstwem.

4.2.

Zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń.

4.3.

Nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia.

4.4.

Przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem Zamówienia.

4.5.

Jestem związany z niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego
w SIWZ;

4.6.

Zrealizuję zamówienie w terminie:
1) ETAP 1 – do 31.12.2019r.
2) ETAP 2 – do 30.08.2020r.

4.7.

Wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy
będzie dotyczył ________________________ objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość
netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła __________________ zł.

4.8.

Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach w niej określonych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (10 % ceny brutto podanej w ofercie)
w kwocie w wysokości ………..........................……… zł w formie ...........………….........……

4.9.

Wadium w kwocie .............................. zł (słownie złotych: .......................................................)
zostało wniesione w dniu …....…………....... w formie …………..…………………………….. Zwrotu wadium
prosimy dokonać na konto ……………………………………………..............................................................

4.10. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas
wadium nie podlega zwrotowi.
4.11. Uzyskałem zgodę wszystkich osób fizycznych/osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą, których dane są zawarte w ofercie oraz uzyskam zgodę wszystkich osób
fizycznych/osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wskazanych w uzupełnieniach
i wyjaśnieniach do oferty oraz biorących udział w realizacji umowy, na przetwarzanie danych
osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4.12. Poinformowałem wszystkie osoby fizyczne/osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
których dane są zawarte w ofercie oraz poinformuję wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach
i wyjaśnieniach do oferty oraz biorące udział w realizacji umowy, że dane zostaną udostępnione
Zamawiającemu.
4

4.13. Poinformowałem wszystkie osoby fizyczne/osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
których dane są zawarte w ofercie oraz poinformuję wszystkie osoby fizyczne/osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty oraz
biorące udział w realizacji umowy, że protokół wraz z załącznikami jest jawny oraz, iż załącznikiem
do protokołu są m.in. oferty i inne dokumenty i informacje składane przez wykonawców.
4.14. Zamówienie zrealizujemy samodzielnie/przy udziale podwykonawców* w następującym zakresie:
L.p.

Część/zakres zamówienia

Nazwa (firma) podwykonawcy

1
2
3

......................................, dnia ....................
…………….……………………………………….

Podpis wraz z pieczęcią osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga: W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich
podmiotów składających ofertę wspólną.



niepotrzebne skreślić

5

