Załącznik nr 1 do SIWZ: ZP/12/R/2019

Formularz oferty
dla:
Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Będzińska 64, 41-250 Czeladź
W imieniu:

Nazwa (firma) wykonawcy:

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

albo

Imię i nazwisko wykonawcy:

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

Adres zamieszkania
wykonawcy

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

(dotyczy wykonawców będących osobami
fizycznymi):

Adres siedziby wykonawcy
(kod, miasto, ulica, nr):
Numer NIP i REGON
wykonawcy:
Numer telefonu, faksu, adres
e-mail:
Kod NUTS Wykonawcy

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

Uwaga: w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać powyższe dane dla
wszystkich podmiotów kolejno, kopiując powyższą tabelę odpowiednią ilość razy lub dzieląc prawą cześć tabeli na odpowiednią ilość kolumn
(dotyczy wykonawców występujących jako konsorcjum, spółka cywilna lub w innej formie).

nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:
Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza
sanitarno-szatniowego oraz remontem i rozbudową parkingu samochodowego
w Czeladzi, przy ul. Legionów

oferujemy realizację zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w pełni z nią
zgodnego.
1. Oferujemy zrealizowanie ww. przedmiotu zamówienia, za cenę
netto: …………..
podatek VAT (…%): ……………… zł
brutto: ………………………zł
(słownie złotych…………………………………………………………………………….)
zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
W ramach kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim kwota:
netto: …………..
podatek VAT (…%): ……………… zł
brutto: ………………………zł
(słownie złotych…………………………………………………………………………….)
stanowi część wynagrodzenia a wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
w zakresie pełnobranżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz z otrzymaniem prawomocnego
pozwolenia na budowę.
2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do 30.04.2021 r. (w tym: w terminie do
6 miesięcy od dnia zawarcia umowy - do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie
objętym przedmiotem zamówienia, uzyskać niezbędne uzgodnienia, opinie, postanowienia, akceptację
Zamawiającego dla wykonanej dokumentacji i decyzje, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę; w terminie
do dnia 28.02.2021 r. - do wykonania w całości i zgłoszenia Zamawiającemu do odbioru końcowego robót
wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia oraz do przekazania kompletnego
i prawidłowo sporządzonego (bez wad) operatu kolaudacyjnego; w terminie do dnia 30.04.2021 r. - do

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

przekazania Zamawiającemu kompletnego przedmiotu zamówienia do użytkowania, w tym uzyskanie
i przekazanie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego).
Oświadczamy, że robota budowlana będzie wykonana zgodnie z dokumentacją projektową, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, standardami BHP, zasadami wiedzy
technicznej, wskazówkami i zaleceniami inspektorów nadzoru oraz sztuką budowlaną.
Zobowiązujemy się do wykonania umowy – zgodnie z warunkami szczegółowo określonymi we wzorze
umowy dołączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a w szczególności z
Programem Funkcjonalno Użytkowym i przyjmujemy te dokumenty bez zastrzeżeń.
Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki umowy zostały przez nas
zaakceptowane (łącznie z warunkami podanymi we wzorze umowy) i zobowiązujemy się w przypadku
wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiającego.
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 5 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej oferty.
Oświadczamy, że posiadamy kwalifikacje do wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia tj.:
1. posiadamy zdolność techniczną i zawodową:
– jesteśmy w stanie wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 7 lat przed upływem składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia
(potwierdzonego dowodem, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone) polegającego na budowie lub przebudowie
odkrytego kąpieliska o łącznej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 800 m2, o wartości robót co
najmniej 7.500.000,00 PLN brutto;
– jesteśmy w stanie wykazać się dysponowaniem, co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję
kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 7 lat doświadczenia od chwili
uzyskania uprawnień w pełnieniu funkcji na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w branży
konstrukcyjno-budowlanej, w tym przy realizacji co najmniej jednego (1) zamówienia polegającego na
budowie lub przebudowie odkrytego kąpieliska o łącznej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 800 m2
o wartości robót co najmniej 7.500.000,00 PLN brutto;
oraz jesteśmy w sytuacji ekonomicznej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia tj.:
- jesteśmy w stanie wykazać, że posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż
5.000.000,00 zł.
.Udzielamy na przedmiot zamówienia gwarancji: na okres ………….. lat (należy wpisać okres gwarancji nie
krótszy, niż 5 lata; pełne okresy roczne).
Uwaga: Wskazany okres gwarancji zostanie wpisany w umowie. Okres gwarancji liczony jest w latach. Minimalny okres
gwarancji wynosi 5 lat. Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji” krótszy niż 5 lat lub okresy pośrednie – oferta
takiego Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ. Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji”
dłuższy niż 8 lat Zamawiający przyzna ofercie maksymalną ilość punktów. Jeżeli Wykonawca nie zaoferuje żadnego
okresu gwarancji lub zaoferuje okres w miesiącach lub niepełnych latach oferta zostanie odrzucona.

12. Oświadczamy, że okres rękojmi na przedmiot zamówienia jest równy zaoferowanemu okresowi gwarancji.
13. Oświadczamy, że wadium w kwocie 120 000,00 zł jest wnoszone w formie ................................................... .
W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej kontem właściwym do zwrotu wadium jest konto nr
........................................................................................ .
14. Deklarujemy w przypadku wybrania naszej oferty wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w wysokości 5% ceny ofertowej.
15. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania prosimy kierować na adres (wypełnić, jeśli
adres do korespondencji jest inny, niż podany w nagłówku):
………………………………………………………………………………………………………………………
Uwaga: poniższy punkt wypełniają tylko wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

16. Oświadczamy, jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, że
ustanowiliśmy niżej wymienionego pełnomocnika do reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie

zamówienia* albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego*:
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko lub nazwa – firma, adres, telefon, faks, e-mail – jeśli inne niż w nagłówku;
UWAGA – DANE TE POSŁUŻĄ DO KOMUNIKACJI Z PEŁNOMOCNIKIEM WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA)

Przedmiotowe pełnomocnictwo stanowi załącznik nr 3 do oferty.
Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania
(dotyczy to wszystkich podmiotów wspólnie składających niniejszą ofertę). Jesteśmy świadomi, że
wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Zobowiązujemy się przedłożyć na żądanie zamawiającego przed podpisaniem umowy przetargowej umowę
regulującą naszą współpracę - w przypadku umowy konsorcjum: z wyraźnym wskazaniem pełnomocnika
konsorcjum
Uwaga: poniższy punkt należy wypełnić tylko w przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia

17. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia*:
Firma podwykonawcy……………………………………………………………………………..
………………………………………………………..……………………………………………..
w zakresie: ……………………….………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..……………………………..
Uwaga: poniższy punkt należy wypełnić tylko w przypadku powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

18. Informacja wykonawcy wymagana art. 91 ust. 3 lit. a ustawy – Prawo zamówień publicznych:
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
Uwaga: poniższy punkt należy wypełnić tylko w przypadku gdy wykonawca przekazuje dane osobowe inne, niż bezpośrednio jego dotyczące lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO

19. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia
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 – RODO (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*
20. Informacja o statusie wykonawcy (należy zaznaczyć znakiem x)*:
Wykonawca jest małym, średnim przedsiębiorstwem:

TAK 


NIE 

Na całość oferty składa się ..........* kolejno ponumerowanych stron (liczonych wraz ze stronami wszystkich
złożonych załączników, bez wliczania stron pustych).
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.
2. Pełnomocnictwo*.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

.............................. , dnia ........................
______________________________________
* - niepotrzebnie skreślić lub wypełnić

……….............................................................
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

