Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4

WZÓR FORMULARZA OFERTY
(WZÓR)

......................................, dnia ........................... roku
(miejscowość)
(data)

pieczęć wykonawcy

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku
ul. Staicha 1
32-660 Chełmek
Tel/fax: +48(33) 8461590
„Przebudowa części pomieszczeń segmentu B na pomieszczenia rehabilitacyjne wraz z budową wentylacji
mechanicznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Staicha 1, 32-660 Chełmek na
podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 42/16 z dnia 3 lutego 2016 r.”
I.

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ/PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O ZAMÓWIENIE1

a) nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................................
b) kod, miejscowość, ulica nr.....................................................................................................................
c) REGON............................................................... NIP .............................................................................
d) e-mail: ......................................................, internet: http:// ................................................................
(wypełnić jeśli Wykonawca posiada)

(wypełnić jeśli Wykonawca posiada)

e) tel. .............................................................. fax. ……………………………………………………………………………….
(wypełnić, jeśli Wykonawca posiada)

f) osoba do kontaktu
Imię i Nazwisko…………………………………..……………………….. e-mail: ………………………………………………………….
tel. .............................................................. fax. …………………..……………………………………
Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

1

Niepotrzebne skreślić. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie proszę o podanie informacji o

wszystkich podmiotach.
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„Przebudowę części pomieszczeń segmentu B na pomieszczenia rehabilitacyjne wraz z budową wentylacji
mechanicznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Staicha 1, 32-660 Chełmek na
podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 42/16 z dnia 3 lutego 2016 r.”

składamy niniejszą ofertę.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do
niej żadnych zastrzeżeń. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ, projektem,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarami za cenę:
Łączna oferowana cena
Temat: Przebudowa części pomieszczeń segmentu B na pomieszczenia rehabilitacyjne wraz
z budową wentylacji mechanicznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
ul. Staicha 1, 32-660 Chełmek na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 42/16 z dnia
3 lutego 2016 r.
netto …………………………………. zł (słownie: ……………………………………......................)
VAT 23 % ………………… zł (słownie : ………………………………………….…..)
brutto………………....................zł (słownie……………………………………………………..…………….)

Okres gwarancji zwanej gwarancją jakości dla wykonanych robót budowlanych
wynosi ………….. (36/48/60) m-cy* licząc od daty odbioru końcowego.
Gw - Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty za zadeklarowaną gwarancję
jakości:
- 36 miesięcy = 1 pkt.
- 48 miesięcy = 3 pkt.
- 60 miesięcy = 5 pkt.
Wartość minimalna wynosi 36 miesięcy, a maksymalny 60 miesięcy.
W pozostałych przypadkach Wykonawca nie będzie miał przyznanych żadnych
punktów.

1. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie wymaganym w SIWZ
2. Oświadczamy, że okres płatności wynosi do 30 dni licząc od daty doręczenia faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi do siedziby Zamawiającego.
3. Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
4. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
określonych we wzorze umowy oraz w miejscu i terminie określonych w SIWZ.
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5. Oświadczamy, że posiadamy ubezpieczenia, o których mowa we wzorze umowy, ważne na okres
realizacji przedmiotu umowy, a w przypadku ich wygaśnięcia w czasie realizacji zamówienia
zobowiązujemy się do zawarcia następnych tego typu ubezpieczeń, zapewniając ich ciągłość.
6. Ofertę niniejszą składamy na ............. kolejno ponumerowanych stronach.
7. Ponadto oświadczamy, że:
a) z wyjątkiem informacji zawartych w kopercie z napisem „Tajne”*
b) z wyjątkiem informacji zawartych na stronach o numerach od .......... do ............ *
niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają tajemnicy w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
8. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki*/ konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia
jest następujący (patrz pełnomocnictwo lub stosowna umowa) :
.....................................................................................................................
(wypełniają tylko spółki cywilne i wykonawcy składający ofertę wspólną)
9. Oświadczamy, że wadium zostało wniesione w formie: ………………………………………………………….
10. Prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto*:
........................................................................................................................................
* dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium gotówką
11. Oświadczamy, ze posiadamy odpowiednie umocowanie do złożenia oferty i zaciągnięcia
zobowiązania w kwocie złożonej oferty (dotyczy tylko spółek z o.o.).
12. załącznikami do niniejszej oferty są:
1
2
3
4
pozostałe dokumenty, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
inne ................................................................. .

dnia
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy
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