Załącznik nr 1 do SIWZ
….................................................
( pieczęć adresowa wykonawcy )

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

Dom Pomocy Społecznej w Łomży
ul. Polowa 39
18-400 Łomża
OFERTA
W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zamówienie:

„Wykonanie osuszenia murów oraz izolacji przeciwwodnej i termicznej
ścian piwnic budynku C Domu Pomocy Społecznej w Łomży”, Etap I - wykonanie fosy
i roboty zewnętrzne wokół budynku C oraz ewentualne szycie muru
….........................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników
spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

Dane do kontaktu z Wykonawcą:
Adres do korespondencji: ............................. ...................................... ….............................
….................................. ….....................................................................................................
…............................................................................................................................................
tel. ……….....................……….., fax …………...................., e-mail …………………………………………
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ za
cenę ryczałtową:
wartość netto oferty........................................ zł
plus należny podatek VAT w kwocie .................................. zł
razem cena oferty brutto: …….……………… (słownie złotych ……………………………………………).
2. Udzielamy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres: ............ miesięcy.
3. Deklarujemy wykonanie przedmiotu w określonym przez zamawiającego terminie tj. do 29.12.2016 r.
4. Przyjmujemy warunki płatności określone we wzorze umowy stanowiącym zał. Nr 8 do SIWZ.
5. Oświadczamy ponadto, że:
1) Akceptujemy wzór umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do jej podpisania
na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2) Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których realizacja będzie prowadzić do powstania
obowiązku podatkowego oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku, tj.: ……………………..
UWAGA: Należy uzupełnić, jeżeli wybór oferty będzie prowadził
do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej powyżej ceny podatek od towarów i usług, który
Zamawiający będzie miał obowiązek samodzielnie rozliczyć zgodnie z tymi przepisami).

3) Czynności wskazane w Rozdziale III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia będą wykonywały osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
4) Zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców:
a) …………………………………………………………………………………………………….
(nazwa podwykonawcy i część zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza podwykonawcy),

b) …………………………………………………………………………………………………….
(nazwa podwykonawcy i część zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza podwykonawcy),

Załącznik nr 1 do SIWZ
Uwaga: Wypełnić również w przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów w zakresie
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. Inne podmioty muszą zrealizować
zamówienie w zakresie, w którym te zasoby są wymagane - jako podwykonawcy.
5) Oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. *
Oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z art 8 ust. 3 uPzp,
dokumenty z napisem "zastrzeżone" stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawnione.
Na potwierdzenie, iż wyżej wskazane dokumenty i informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
przedstawiamy uzasadnienie – w załączeniu.*
6) Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
określonej w SIWZ tj. 5 % ceny brutto oferty.
7) Upoważnionym
przedstawicielem
(pełnomocnikiem)
do
reprezentowania
Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia oraz do podpisywania oferty i innych
dokumentów związanych z postępowaniem i podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy
jest/są………………………….............................................................................................................…
……....................................................................................................................................
8) Świadomi odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
prawny i faktyczny na dzień złożenia oferty (art. 297k.k.)
9) Oferta została złożona na ...............stronach (kartkach *) podpisanych i kolejno ponumerowanych od
nr.......................... do nr...............................
10) Integralną część oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty:
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postęp. – wg załącznika nr 2

str. ….......

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg załącznika nr 3

str. ….......

Zobowiązania podmiotu trzeciego – wg załącznika nr 4 (jeśli dotyczy)*

str. ….......

Pełnomocnictwo do składania oferty wspólnej - w zakresie określonym w art.
23 ust. 2 Ustawy (jeśli dotyczy) *

str. ….......

Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę wraz załącznikami - jeżeli
uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych *

str. ….......

Oświadczenie o braku przynależności lub o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym
wykonawcą (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23), złożymy w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 z otwarcia ofert, tj. informacji z otwarcia ofert.
Pozostały dokumenty złożymy na wezwanie Zamawiającego.

.............................................................................
(podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
lub uprawnionych we właściwym upoważnieniu )

* niepotrzebne skreślić lub usunąć

