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.:

Remonty cząstkowe dróg i ulic miejskich i powiatowych oraz modernizacje nawierzchni
dróg 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 okresie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do
31.12.2020 roku za następujące wynagrodzenie wynikające z formularza cenowego:

brutto: .............................................zł
słownie: .....................................................................................................................................................
3. Zobowiązuję się przystąpić do wykonywania zleconego zakresu robót (zwanego w umowie „poszczególnym
zamówieniem”) w nieprzekraczalnym czasie do ………… dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego
UWAGA:
 Czas przystąpienia do wykonywania zleconego zakresu robót (zwanego w umowie „poszczególnym zamówieniem”) należy podać w
zakresie od 5 do 14 dni.





W przypadku braku wpisania w formularzu oferty czasu reakcji na zlecony zakres robót lub wpisania czasu reakcji na zlecony zakres robót
dłuższego niż maksymalny [tj. 14 dni] Zamawiający uzna, że zachodzi sprzeczność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Powyższe będzie obligowało zamawiającego do odrzucenia oferty, w myśl regulacji zawartej w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
„uPzp”.
Jeżeli natomiast wykonawca zadeklaruje czas reakcji krótszy niż określony minimum [tj. 5 dni] dla celów porównania złożonych ofert,
przyjęte zostanie 5 dni, natomiast w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.
Złożenie deklaracji określonego czasu przystąpienia do wykonywania zleconego zakresu robót w formularzu ofertowym, nakłada na
Wykonawcę obowiązek przestrzegania tego zobowiązania w całym okresie wykonywania niniejszego zamówienia, pod rygorem
zastosowania przez Zamawiającego kary umownej przewidzianej w umowie oraz w pkt. 13.3.5 SIWZ.

4. Faktura za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatna w terminie do …………dni, od daty jej złożenia na biuro
podawcze Zamawiającego.
UWAGA:
 Wykonawca powinien zadeklarować termin płatności faktury z przedziału pomiędzy 21 a 30 dniami, licząc od daty jej złożenia na
biuro podawcze Zamawiającego.
 W przypadku braku wpisania w formularzu oferty terminu płatności lub wpisania terminu płatności krótszego niż minimalny termin
płatności [tj. 21 dni od daty złożenia faktury] Zamawiający uzna, że zachodzi sprzeczność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych

warunków zamówienia. Powyższe będzie obligowało zamawiającego do odrzucenia oferty, w myśl regulacji zawartej w art. 89 ust. 1
pkt 2 ustawy „uPzp”.
 W przypadku natomiast ewentualnego zaoferowania terminu płatności dłuższego, niż maksymalny termin płatności [tj. 30 dni od daty
złożenia faktury] Zamawiający poprawi zaoferowany termin płatności na 30 dni i przyzna wykonawcy maksymalną ilość punktów –
10.

5. W przypadku opóźnienia w przystąpieniu do wykonywania zleconego zakresu robót przedmiotu umowy zobowiązuję się
zapłacić karę umowną w wysokości …………… zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
UWAGA:
 Wykonawca może zadeklarować wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przystąpieniu do wykonywania
zleconego zakresu robót większą, niż wymaganą minimalną w wysokości 200 zł, ale nie przekraczającą wysokości 1000 zł.
 Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przystąpieniu do wykonywania zleconego zakresu robót należy
zadeklarować w następujących stawkach: 200 zł, 400 zł, 600 zł, 800 zł lub 1000 zł.
 Brak deklaracji wysokości kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przystąpieniu do wykonywania zleconego zakresu
robót w formularzu ofertowym, bądź jej określenie poniżej wymaganego minimum [tj. 200 zł] lub określenie jej w innych stawkach niż
200 zł, 400 zł, 600 zł, 800 zł lub 1000 zł, 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 przystąpieniu do wykonywania
zleconego zakresu robót powyżej określonego maksimum [tj. 1000 zł] dla celów porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 1000
zł, natomiast w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.

6. Na wykonane roboty budowlane udzielam rękojmi za wady na okres równy udzielonej gwarancji tj:
1) z tytułu remontów cząstkowych - 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru poszczególnego
zamówienia - remontu cząstkowego,
2) z tytułu wykonania warstwy ścieralnej (nakładki) dróg - 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru
wykonania nakładki poszczególnej drogi.
7. Uważam się związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. przez
30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
8. Wadium w kwocie 5000,00 zł zostało wniesione w dniu ….................. w formie.............................................
9. 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 materiałów/wyrobów/urządzeń o parametrach równoważnych i
załączamy stosowne dokumenty uwiarygadniające równoważność zastosowanych do wyceny
materiałów/urządzeń/wyrobów.

* Niepotrzebne skreślić
10. Oświadczam, że:

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

* Niepotrzebne skreślić
Zakres zlecany Podwykonawcy**

Firma Podwykonawcy

** Niepotrzebne skreślić
11. Oświadczam/y że jestem/śmy: mikroprzedsiębiorstwem/ małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem.*
UWAGA:
 Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 2 milionów EUR.
 Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionów EUR.
 Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR. lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionów EUR.

* Niepotrzebne skreślić

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu *.
1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

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

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.

