Zał. Nr 1 do SIWZ
OFERTA
Gmina Łańcut
ul. Mickiewicza 2 a
37-100 Łańcut
Nazwa i adres firmy:
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Nr telefonu ........................................... Nr fax. ................................................................
NIP……….......................................... Internet: http:// ……………………………….
e-mail:...........................................@...............................................
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOSINIE
w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP, na stronie internetowej Urzędu
Gminy oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za :
cenę brutto …………….………………………………………… zł. ,
w tym podatek VAT ………………………… zł w wysokości ………….%
słownie:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
2. Informujemy, że w oferowanej cenie oprócz ceny robót podstawowych zawarto także;
- koszty zagospodarowania i urządzenia placu budowy, doprowadzenia i opomiarowania własnym
kosztem i staraniem niezbędnych mediów dla potrzeb budowy oraz do ponoszenia kosztów ich zużycia
w trakcie realizacji robót;
- koszty związane z utrzymaniem w należytym stanie terenu użytkowanego przez Wykonawcę w
trakcie realizacji robót oraz doprowadzeniem go do stanu pierwotnego;
- koszty niezbędnych badań i odbiorów branżowych oraz uruchomienia i montażu dostarczonych
urządzeń, a także przeszkolenia pracowników obsługi;
- koszty utylizacji odpadów (śmieci, złomu, betonu, materiałów z rozbiórki) i innych odpadów
powstałych w trakcie realizacji robót,
- koszty ubezpieczenia budowy;

2. Oświadczamy jednocześnie, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia i zdobyliśmy wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od chwili
złożenia oferty i zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w
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projekcie umowy po zawiadomieniu o wyborze naszej oferty z wyłączeniem sytuacji, gdy
zostanie wniesione odwołanie lub zostanie złożona jedna oferta.
4. Na wykonane roboty udzielamy ……………….…. [co najmniej 36 miesięcznej]
miesięcznej gwarancji i rękojmi.
5. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi/z udziałem
podwykonawców. Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji przez podwykonawców
zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej oferty. *)
6. Zobowiązujemy się do przedłożenia szczegółowych projektów umów, jakie będą zawarte z
podwykonawcami na zakres/y/ rzeczowe robót wymienione w załączniku Nr 3 do niniejszej
oferty w terminie nie później niż 2 dni przed planowanym terminem podpisania Umowy z
Zamawiającym, celem akceptacji.
7. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy według wzoru określonego w
Zał. Nr 2 do SIWZ bez zastrzeżeń.
8. Potwierdzamy żądany termin wykonania robót: 30-06-2015 r.
9. Oświadczam/y/, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
10. Oświadczamy, że wadium w wysokości …………….……….zł. zostało wniesione w
formie ……………………………………………………………….…..………..…..
11. Zwrot wadium należy dokonać na konto nr:*)
……………………………………………………………………………………..
12. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w formie ……………………….……. najpóźniej w dniu
podpisania umowy.
Ofertę niniejszą składamy na ……………….kolejno ponumerowanych stronach.
Załączniki do niniejszej oferty:

1).................................................................
2).................................................................
3).................................................................
4) …………………………………………
5).................................................................
Podpisano:

…………………, dnia …………………
*- niepotrzebne skreślić

……………………………
upoważniony przedstawiciel
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Zał. Nr 1 do Oferty

………………………………………
(Wykonawca)
…………………., dnia ………………….

OŚWIADCZENIE
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn.
BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOSINIE
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.)

----------------------------------------------------Podpis osoby upoważnionej
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Zał. Nr 2 do Oferty

…………………………………………
(Wykonawca)
…………………….., dnia ………………….

OŚWIADCZENIE
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn.
BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOSINIE
Oświadczam/y/ , że spełniam/y/ warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania objętej zamówieniem działalności
i czynności, zgodnie z przepisami prawa jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP (tj. Dz. U. z 2010 r.
Nr 113 poz.759 z późn. zm.)
* - niepotrzebne skreślić

----------------------------------------------------Podpis osoby upoważnionej
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Zał. Nr 3 do Oferty

…………………………………………
(Wykonawca)
…………………….., dnia ………………….

OŚWIADCZENIE*
Jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego pn.
BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOSINIE

oświadczam/y/, że zamierzam/y/ powierzyć podwykonawcom do wykonania
następujący zakres rzeczowy robót:
…………………………………………….……………………………………………
………………………………………………….………………………………………

----------------------------------------------------Podpis osoby upoważnionej
* jeżeli dotyczy
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Zał. Nr 4 do Oferty
…………………………………………
(Wykonawca)
…………………….., dnia ………………….
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ ALBO INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO
GRUPY KAPITAŁOWEJ
Jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego pn.
BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOSINIE
Przedkładam:
1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej *
Lp.
1

Nazwa podmiotu

Adres

Telefon

2
3
4

----------------------------------------------------Podpis osoby upoważnionej
lub
2. Informację o tym, że nie należę do grupy kapitałowej*
Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że nie
należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy a dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,poz.331, z późn. zm.)

----------------------------------------------------Podpis osoby upoważnionej
* Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Tabelę w pkt 1 (w przypadku, gdy należy do grupy kapitałowej) oraz
podpisać dokument w pkt 1 (pod Tabelą) lub złożyć oświadczenie, zgodnie z pkt 2 (w przypadku, gdy nie należy
do grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument w pkt 2 (pod oświadczeniem
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