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Budowa rurociągu tłocznego w miejscowości Jasin i Gortatowo

O F E R T A

..............................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

nr tel. …...........................
nr fax. …..........................
e-mail: …..........................
NIP: ................................
REGON: ….........................

    zarejestrowana(y) / wpisany do
………………………………………………...

     pod nr …………………………………….
(wypełnić obowiązkowo)

Gmina Swarzędz
ul. Rynek 1
62-020 SWARZĘDZ

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym: “Budowa rurociągu tłocznego w
miejscowości Jasin i Gortatowo” z dnia 05.05.2015 roku opublikowanego w siedzibie Zamawiającego
oraz  na  stronie  internetowej  (http://bip.swarzedz.eu),oraz  w  BZP  pod  pozycją  nr  103734-2015
oferujemy:                                                                                                                                    
1. Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem za kwotę (ryczałtowe wynagrodzenie w

wysokości) w zł:
Stawka podatku VAT: ............... %
Brutto (wraz z podatkiem VAT): ............... zł

Słownie: ................................................................................ zł
Oferujemy następujący okres gwarancji na przedmiot zamówienia:.............. miesięcy. 

*UWAGA: Należy podać OKRES GWARANCJI z przedziału od 36 - 60 miesięcy. Okres gwarancyjny dłuższy
niż 60 miesięcy (od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu zakończenia i odbioru robót) będzie
liczony jako 60 miesięcy.  Okres krótszy niż 36 miesięcy będzie  uznany za niezgodny z treścią  SIWZ
(minimalny okres gwarancji). Wykonawca może zaoferować 36 miesięczny lub 48 miesięczny lub   60
miesięczny okres gwarancji.  Niepodanie  ilości  miesięcy gwarancji  będzie  traktowane jako niezgodność
treści oferty z treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:
- Termin zakończenia całości robót budowlanych do dnia 30.11.2015r.
- Termin ostatecznego odbioru całości robót do dnia 31.01.2016r. jednak nie wcześniej niż 
04.01.2016r. 

3. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia  wraz  z
wprowadzonymi  do  niej  zmianami  (w  przypadku  wprowadzenia  ich  przez  Zamawiającego) i  nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

4. Oferujemy  60-miesięczną  rękojmię  za  wady  na  wszystkie  wykonane  roboty  -  od  daty  odbioru
końcowego.

5. Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany  w  Specyfikacji
Istotnych Warunkach Zamówienia.

6. Oświadczamy,  że  wykonamy  przedmiot  zamówienia  zgodnie  z  zasadami  współczesnej  wiedzy
technicznej, normami i obowiązującymi przepisami.

7. Oświadczamy,  że  nie  należymy*  /  należymy* (*niepotrzebne  skreślić) do  tej  samej  grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.
U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której  mowa w art.  24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

(*SKREŚLIĆ  ODPOWIEDNIE, tak aby treść stanowiła logiczną całość !!! )

W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych składa listę podmiotów powiązanych tj.
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należących do tej samej grupy kapitałowej zgodne z poniższą tabelą.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
L.p. Nazwa podmiotu

-wypełnić jedynie jeżeli Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej-

8. Oświadczamy, że następujące roboty:

– ..............................................................................................................................

– ..............................................................................................................................

zostaną wykonane przez podwykonawców.

9. Oświadczamy,  pouczony o  odpowiedzialności  karnej  wynikającej  z  art.  297  § 1  Kk,  że  wszystkie
złożone do oferty dokumenty i oświadczenia są prawdziwe.

10.Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez
nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11.Oświadczamy,  że  jesteśmy  ubezpieczeni  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

12.Wadium zostało  wniesione w dniu …........... w formie …..............., które  należy zwrócić  na konto
bankowe o numerze .......................................................

13.Załącznikami do niniejszej oferty są:
......................................................
......................................................
…...................................................
…...................................................
…...................................................
…...................................................

Podpisano:

Miejsce i data: ........................................ 2015 r.

.......................................................
(czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy)
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..............................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZ WYKONYWANYCH W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT ZAMÓWIEŃ 

Zakres
(przedmiot)
zamówienia¹

Nazwa podmiotu,
na rzecz którego

zostały
wykonane

roboty
budowlane

Długość
realizacji w

metrach

Termin realizacji

Rozpoczęcie Zakończenie Uwagi²

Miejsce i data: ........................................ 2015 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

¹Szczegółowy opis zakresu zrealizowanych zadań, potwierdzający wymagania postawione w pkt 4.1, b)
Rozdział I SIWZ
²W przypadku, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu podmiotów lub osób trzecich należy
wpisać „zobowiązanie do współpracy” i jednocześnie załączyć do oferty zobowiązanie tego podmiotu lub
osoby  do  oddania  wykonawcy do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów na okres  korzystania  z  nich  przy
wykonaniu zamówienia.
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