……………………………..
Pieczątka firmowa oferenta

OFERTA
NA ROBOTY BUDOWLANE
Budowa systemu wydzielenia przeciwpożarowego oraz oddymiania grawitacyjnego klatek
schodowych w budynku pięciokondygnacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 8 w Słupsku przy

ulicy Grottgera nr 10a
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej
równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych tekst ujednolicony wg stanu prawnego na
dzień opracowania SIWZ
Wykonawca (nazwa i siedziba):
....................................................................................................................................................................
tel/fax .......................................................e-mail: ......................................................................................
NIP ................................................................REGON...............................................................................

Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 8
76-200 Słupsk ul. Grottgera 10a
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, opublikowane w Biuletynie Zamówień
Publicznych nr 555500-N-2019 z dnia 2019-06-03 r. oraz na stronie internetowej www.sp8.slupsk.pl
i na tablicy ogłoszeń Zamawiającego;
1. Składam ofertę na ww. roboty budowlane za cenę:
Lp

1

Zakres robót

Wartość netto

Podatek

Razem

zł

VAT 23%

zł

Roboty budowlane związane z wydzieleniem
stref pożarowych na 5-ciu kondygnacjach
(piwnica, parter, I piętro, II piętro, III piętro)

Słownie razem brutto: ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

2
 Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
 Udzielam gwarancji i rękojmi na okres: 36 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru
końcowego zadania.
 Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w załączonej do
SIWZ umowie.
 Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
 Oświadczam, że zamówienie przyjmujemy do realizacji bez zastrzeżeń i wykonamy zakres prac
wynikający z przekazanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z dokumentacją
projektową za oferowaną cenę.
 Oświadczam, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru naszej oferty, do podpisania umowy na w/w warunkach, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 Oświadczam, że jeżeli nasza oferta zostanie wybrana zobowiązujemy się do:
- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w projekcie
umowy
 Oświadczam, że zamówienie wykonamy sami* / część zamówienia powierzymy podwykonawcom*.
 Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego
terminu składania ofert.
 Oświadczam, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. * /
Oświadczam, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących
dokumentach *:
……………………………………......................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
___________________
( * Niepotrzebne skreślić)
Integralną częścią oferty są załączniki wymagane w pkt. VI Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia z dnia 3 czerwca 2019 – (niezbędne druki do oświadczeń w załączeniu)

..............................., dnia ......................

………........................................................
/Pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych/

Wzór formularza

do załącznika nr 1

Oświadczenie
o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 22 ust. 1, ppkt1)
ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Nazwa i Adres Wykonawcy: .....................................................................................................

Nr tel. .................................................. Nr fax. .........................................................................
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczam, że nie
podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie przesłanek wymienionych
w art. 22 ust. 1 ppkt 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kk.

....................................
Data

………………………………..….
podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Wzór formularza

do załącznika nr 2
Oświadczenie o spełnianiu warunków
w trybie art. 22 ust. 1 ppkt. 2
ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

Nazwa i Adres Wykonawcy: ....................................................................................................

Nr tel. ............................................. Nr fax. .....................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczam, że spełniam
warunki udziału w postępowaniu wymienione w art. 22 ust.1.ppkt. 2 Ustawy z dn.29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kk.

.............................., dn. ..........................

..............................................................
Podpis upoważnionego
przedstawiciela
Wykonawcy

Wzór formularza

do załącznika nr 3

WYKAZ ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
ZADAŃ PODOBNYCH LUB TOŻSAMYCH
w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert

Nazwa i adres Wykonawcy: .....................................................................................................
Nr tel. ............................................. Nr fax. .....................................................

Lp

Opis robót;

.............................., dn. ..........................

wartość
brutto [zł]

Data
i miejsce
wykonania

Zamawiający
(nazwa, adres)

..............................................................
Podpis upoważnionego
przedstawiciela
Wykonawcy

Wzór formularza

do załącznika nr 4

PODWYKONAWCY
Nazwa Wykonawcy: ..........................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................
Nr tel. ............................................. Nr fax. .....................................................
Rodzaj części zamówienia,
L.p. które Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcy

Nazwa (firma)
podwykonawcy*)

Wartość
części zamówienia
brutto [zł]

*) dotyczy , podwykonawcy na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp .

.............................., dn. ..........................

..............................................................
Podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy

