Załącznik nr 1
Dane Wykonawcy/Oferenta:
Pełna nazwa: ...........................................................
Adres:

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

Tel. /fax:

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

NIP:

……………………………………..

Nr wpisu do KRS ……….…………………………
Organ rejestrowy ……..……………………………

OFERTA
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2

Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie udzielenia zamówienia na
wykonanie budowy odcinka drogi pożarowej od strony południowej Pawilonu nr 4 wraz z murem oporowym,
miejscami postojowymi oraz ciągami pieszymi na terenie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej,
składam następującą ofertę:
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w siwz za łączną cenę brutto:
……………………….. złotych (słownie brutto: …............................................................................................)
w tym:
etapy / elementy
przedmiotu zamówienia

wartość netto

stawka

kwota

VAT

VAT

wartość brutto

Budowa muru oporowego wraz z
przebudową schodów terenowych
(przedmiar robót nr 1)
Budowa drogi wraz z miejscami
postojowymi, kanalizacji deszczowej
oraz oświetlenia terenu
(przedmiar robót nr 2, 3, 4)
Wykonanie nawierzchni drogi oraz
miejsc postojowych
(przedmiar robót nr 5)
Wykonanie balustrady na murze
oporowym oraz na schodach terenowych
a także okładziny schodów
(przedmiar robót nr 6)
Łączna cena brutto
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2. Udzielam .………….… miesięcznej rękojmi oraz gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz
zabudowane materiały; udzielam gwarancji na zainstalowane urządzenia – zgodnie z okresem gwarancji
udzielonej przez producenta.
3. Gwarantuję wykonanie poszczególnych etapów / elementów przedmiotu zamówienia w terminach
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie / reprezentowanego przeze mnie podmiotu /
z postępowania w oparciu o przesłanki wymienione w rozdz. V siwz.
5. Oświadczam, że spełniam / reprezentowany przeze mnie podmiot spełnia / warunki udziału w postępowaniu
określone w rozdz. VI siwz.
6. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania oraz warunkami realizacji zamówienia
określonymi w siwz, oraz że akceptuję je bez zastrzeżeń.
7. Oświadczam, że uważamy się za związanych złożoną ofertą do upływu terminu wskazanego w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
8. Oświadczam, że*:
a) nie będę polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów
b) będę polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów: w tym:
- w zakresie wiedzy i doświadczenia: ……………………………………………..… (wskazać podmiot/y)
- w zakresie potencjału technicznego: ……………………………………………….. (wskazać podmiot/y)
- w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: ……………………………. (wskazać podmiot/y)
- w zakresie zdolności finansowych: …………………………………………..…….. (wskazać podmiot/y)
9. Oświadczam, że*:
a) zamówienie zrealizujemy sami bez udziału podwykonawców;
b) zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia; …………………;
10. W związku z treścią art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych oświadczam, że nie należę / reprezentowany przeze mnie podmiot nie należy, do żadnej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.)*
11. W związku z treścią art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych oświadczam, że należę / reprezentowany przeze mnie podmiot należy, do grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz.
331 z późn. zm.) w związku z tym składam w załączeniu listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej*
12. Informuję, że wadium zostało wniesione w formie .............................................................................................;
Zwrotu wadium prosimy dokonać na rachunek bankowy/adres: .........................................................................
……………………………………………………………………………………………………..……………
13. Ofertę składam na .................. kolejno ponumerowanych stronach.
* - niewłaściwe skreślić,

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

..............................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej)
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