Wzór formularza oferty
...............................................................
Pełna nazwa oferenta i NIP lub pieczęć z NIP

Nr fax. …………………………………

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Wiejska 55
29-100 Włoszczowa

OFERTA PRZETARGOWA
na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14000 euro
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w sołectwie Nieznanowice
–gmina Włoszczowa.
1. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w zakresie rzeczowym zgodnym ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia w terminie do dnia: 31.08.2010 r.
2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, zgodnie z załączonym
kosztorysem ofertowym, za cenę:
.....................................................................zł (bez VAT) plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów
w wysokości....................%, co stanowi kwotę brutto ..................................................................zł (słownie
złotych: .............................................................................................................................................).
Wycena wartości przedmiotu zamówienia została sporządzona na podstawie następujących wskaźników
cenotwórczych :
a) stawka roboczogodziny …………………..zł/r-g
b) koszty pośrednie (Kp) ………………….. % R,S
c) materiały wg cen

…………………...

d) koszty zakupu (kz)

………………….. % M

e) sprzęt wg cen

…………………....

f) zysk (Z)

………………….. % R+Kp(R), S+Kp(S)

Oświadczam, że podane ceny nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania umowy.

3. Podmiot składający ofertę to: ............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
4. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy ją bez
zastrzeżeń.
5. Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
6. Oświadczam, iż w przypadku wyboru mojej oferty kierownikiem budowy będzie:
- imię i nazwisko: ...............................................................................................................................................
- numer uprawnień: ............................................................................................................................................
7. Oświadczam, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został
zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach
przedstawionych w projekcie umowy oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczam, iż zapoznałem się z zakresem prac do wykonania i pozyskałem wszelkie konieczne do
zrealizowania zamówienia informacje. Nieznajomość powyższego stanu nie będzie stanowić przyczyny
dodatkowych roszczeń finansowych.
9. Przedmiot zamówienia wykonamy sami/przy udziale podwykonawcy *
9.1 Zakres prac powierzony podwykonawcy: ............................................................................................
10. Oświadczam, iż udzielam 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace, licząc od daty odbioru końcowego.
11. Oświadczam, iż w przypadku wyboru mojej oferty wniosę zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 10% ceny oferty w formie................................................................................
12. Oświadczam, iż w przypadku wyboru mojej oferty należności z tytułu realizacji umowę należy przekazywać
na konto w Banku ................................, Nr rachunku .............................................................................
13. Oferta zawiera .............. ponumerowanych stron wraz załącznikami (wymienić załączniki wg kolejności):
1) ...........................
2) ...........................
-) ............................

..........................................................................................
Podpis
(osoba upoważniona do reprezentowania oferenta)
.........................................................
miejscowość, data

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1

Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust.1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości powyżej 14000 euro na zadanie p.n.:

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w sołectwie Nieznanowice
–gmina Włoszczowa.

Nazwa oferenta: .........................................................................................................................................................
Adres: ................................................................................................................ NIP: ................................................
Nr tel.: .................................................................... Nr fax: .......................................................

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2007r. Nr 223 poz. 1655), oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust.1 ustawy w zakresie wskazanym przez Zamawiającego .

............................................
(miejscowość i data)

............................................
(podpis oferenta)

Załącznik nr 2

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
i dokument(y) potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

i prawidłowo ukończone
Oświadczam że w ciągu ostatnich 5 lat wykonaliśmy następujące roboty budowlane o wartości co najmniej
300 000,00zł brutto (trzysta złotych brutto) każdej z robót odpowiadające swoim rodzajem robót stanowiącym
przedmiot zamówienia , :

Nazwa robót (rodzaj,

Wartość robót

Data i miejsce

zakres)

brutto

wykonywanych robót

Dokument
potwierdzający, że roboty
zostały wykonane

zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i
prawidłowo
ukończone

Załącznik nr 3

WYKAZ OSÓB

które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi:
UPRAWNIENIA KIEROWNIKA BUDOWY
W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI
I URZĄDZEŃ SANITARNYCH (WODOCIĄGOWYCH)
I ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI
DO WŁAŚCIWEJ IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO
(załączyć)

Załącznik nr 4

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

(załączyć polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia)

Załącznik nr 5

Oświadczenie o nie podleganiu
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej powyżej 14000 euro na:

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w sołectwie Nieznanowice
–gmina Włoszczowa.

Nazwa oferenta: .........................................................................................................................................................
Adres: ................................................................................................................ NIP: ................................................
Nr tel.: .................................................................... Nr fax: .......................................................

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie przypadków i sytuacji
wymienionych w art. 24 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2007 r. Nr 223 poz. 1655).

............................................
(miejscowość i data)

............................................
(podpis oferenta)

Załącznik nr 6

DOWÓD WPŁATY WADIUM
(w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz wpisać
oryginał złożony we Włoszczowskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji –pok.nr 1)

Załącznik nr 7

KOSZTORYS OFERTOWY
(załączyć)

