Załącznik Nr 1 do SIWZ
OFERTA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

Remont, przebudowę i rozbudowę stadionu lekkoatletycznego w Pile przy
ul. Żeromskiego 90 działka nr 236/2 - Modernizacja części trybun oraz
tunelu ( przejście dla zawodników ) na stadionie lekkoatletycznym w Pile
przy ul. Żeromskiego realizowana w formule
zaprojektuj i wybuduj – II etap"
______________ dnia ___. ___ . ______r .

Ja(My), niżej podpisany(i) ................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz ...........................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
/nazwa (firmy) i dokładny adres Wykonawcy/*
NIP: ...........................................

REGON: ..................................................

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia:
............................................................................................................................................................
/imię i nazwisko, numer telefonu i faksu, e-mail/
przystępując do udziału w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Remont,
przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Pile przy ul. Żeromskiego 90 działka nr 236/2
- Modernizacja części trybun oraz tunelu (przejście dla zawodników) na stadionie lekkoatletycznym
w Pile przy ul. Żeromskiego realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj

– II etap" zgodnie

z wymaganiami określonymi w SIWZ:
1. Oferujemy wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia za cenę:
brutto: ..................................................................... zł
(słownie: .....................................................................................................................................)
w tym:
- dokumentacja projektowa wraz z decyzja pozwolenia na budowę …...................................................
- roboty budowlane związane z modernizacją części trybun …...............................................................
2. Oświadczam(y), że zaoferowane przeze mnie(nas) siedziska ….................................(nazwa
producenta/nazwa własna/symbol) - ………………..…………………………………………………… .
posiadają parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w SIWZ, co potwierdza(ją)
załączone do oferty dokumenty.
3. Oświadczam(y), że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji zamówienia.

4. Oświadczam(y), że cały zakres przedmiotu zamówienia zostanie wykonany w terminie od daty
podpisania umowy do dnia 30 stycznia 2016 r.
5. Gwarantuję(emy) wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia przy założeniu, że rozliczenie zapłata za wykonane roboty, odbywać się będzie przelewem bankowym, na rachunek Wykonawcy
(wskazany na fakturach) w oparciu o prawidłowo wystawione faktury częściowe, obejmujące łącznie nie
więcej niż 90% ( zgodnie z zapisami określonymi w pkt XX ust.1.2) siwz)
w złożonej ofercie

ceny brutto określonej

oraz prawidłowo wystawioną fakturę końcową po uzyskaniu świadectwa PZLA,

płatne w terminie ….. dni od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionych faktur.
6. Zobowiązuję(emy) się do udzielenia (niezależnie od udzielonych gwarancji producenta), zgodnie
z przepisami KC ….... miesięcznej gwarancji należytego wykonania całego zakresu robót
stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu
odbioru końcowego,
7. Zobowiązuję(emy) się do udzielenia, …... miesięcznej rękojmi za wady fizyczne wykonanego całego
zakresu robót wraz z zamontowanymi urządzeniami i wyposażeniem będące przedmiotem niniejszego
zamówienia, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
8. Oświadczam(y), że uważam(y) się związanym(i) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty
ostatecznego terminu składania ofert.
9. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z ogólnymi warunkami umowy i zobowiązuję(emy) się
w przypadku wyboru mojej(naszej) oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach oraz
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
10. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z treścią i warunkami SIWZ i uznaję(emy) się związanym(ymi)
określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania, zdobyłem(liśmy) konieczne informacje
potrzebne

do

właściwego

przygotowania

oferty

oraz

przyjąłem(ęliśmy)

zakres

rzeczowy

i gwarantuję(emy) wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
11. Oświadczam(y), że wadium w wysokości …......................... PLN. (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy,
00/100), zostało wniesione w formie ...........................................................................................................
..................................................................................................................................................
12. Oświadczam(y), że w przypadku wyboru mojej(naszej) oferty, zobowiązuję(emy) się do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, stanowiącego 10% ceny brutto, podanej w ust 1.
13. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać siłami własnymi nie korzystając z usług
podwykonawców / przewiduję(my) powierzyć podwykonawcom zakresy zamówienia wymienione
w załączonym formularzu „udział podwykonawców”, stanowiącym integralną część oferty*.
14. Świadomy(mi) odpowiedzialności karnej oświadczam(y), że załączone do oferty dokumenty opisują stan
prawny i faktyczny, zgodny z rzeczywistym i aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).
15. Ofertę składam(y) na kolejno ponumerowanych ............... kartkach.
1) .....................................................................................................
2) .....................................................................................................
3) .....................................................................................................
4) .....................................................................................................
5) .....................................................................................................
*niepotrzebne skreślić
................................................. dnia ......................

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

/miejscowość/

/podpis osoby lub osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/**

* w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, których reprezentuje pełnomocnik na zasadach określonych w art 23 ust
2 ustawy Pzp, z treści oświadczenia musi wynikać, iż jest ono składane w imieniu wszystkich Wykonawców
* * czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem

