ZP.271.IR.7011.2-kan-Bob.2014 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków  w miejscowości Boboluszki”

Załącznik  1


miejscowość, data …………………………….
…………………………………
           (pieczęć firmy)
                                                                       


FORMULARZ OFERTOWY

Dane wykonawcy:

Nazwa:			……………………………………………………………………
				……………………………………………………………………
				……………………………………………………………………
Siedziba			……………………………………………………………………
				……………………………………………………………………
e-mail				……………………………………………………………………
telefon				……………………………………………………………………
fax				……………………………………………………………………
Numer REGON		……………………………………………………………………
Numer NIP			……………………………………………………………………

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie „Budowa sieci kanalizacji   sanitarnej wraz z przyłączami do budynków  w miejscowości Boboluszki”


Składamy niniejszą ofertę:

Cena oferty

Wartość netto 


Słownie

zł


zł .…/100
VAT ……..%


Słownie

zł


zł …/100
Wartość brutto


Słownie 

zł


zł…./100


W tym:
Cena oferty obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności podatek VAT, upusty, rabaty, pozwolenia, zaświadczenia, mapy i dokumentację geodezyjną powykonawczą. 

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią specyfikacji, tj.w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania umowy, w nieprzekraczalnym terminie co do całości zadania do dnia 30.05.2015 r. 

 Okres gwarancji: zgodnie z warunkami określonymi § 9 wzoru umowy. 
Warunki płatności – zgodnie z warunkami określonymi § 3  wzoru umowy.



Oświadczamy, że:
Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz dokonaliśmy wizji 
lokalnej terenu objętego inwestycją,
W pełni akceptujemy warunki określone w SIWZ.
3.   Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do:
	podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i  terminie wskazanym przez zamawiającego,
	wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7 % wartości oferty brutto 

…….....................................zł, słownie:................................................................................
w terminie zawarcia umowy,
     - do   ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z realizacją kontraktu, zawartego w związku z niniejszym postępowaniem przetargowym,  w tym za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków czy innych zdarzeń losowych, na kwotę nie mniejszą niż wartość brutto oferty w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy i przedstawienia Zamawiającemu polisy OC potwierdzającej dokonanie powyższego ubezpieczenia  . 


Na ................... kolejno ponumerowanych stronach składamy ofertę wraz z załącznikami.
Załączniki:
	Harmonogramu rzeczowo-finansowy, wskazujący podział realizacji przedmiotu zamówienia na etapy, wraz z określeniem terminu realizacji każdego etapu w rozbiciu na sieć kanalizacyjną z przyłączami do pierwszej studni i odrębnie na przyłącza do budynków. 
	kosztorys ofertowy szczegółowy na zakres robót do wykonania wynikający z dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, wizji lokalnej i informacji wynikających z treści SIWZ,
	opłacona Polisa OC
	Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
	Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
	Wykaz wykonanych robót

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca
Oświadczenie wykonawcy o posiadanych uprawnieniach
Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
Wykaz podwykonawców (jeżeli dotyczy)
	Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia (jeżeli dotyczy)
	Oświadczenie wykonawcy dot. grupy kapitałowej.

Osobą/osobami do kontaktów z zamawiającym, odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są:
………………………………………………………………………………………………
Zwrotu wadium należy dokonać na konto nr: …………………………………………………


……………………………………………..
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)


