Nr post powania: PO/ZP/44/2014/CNK/MG

Zał cznik Nr 1 do SIWZ

druk O F E R T A

(piecz

Wykonawcy [ów])

NIP _______________________________
REGON ___________________________
___________________________________
Centrum Nauki Kopernik
ul. Wybrze e Ko ciuszkowskie 20
00-390 Warszawa

My ni ej podpisani działaj c w imieniu i na rzecz:___________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba albo miejsce zamieszkania). W przypadku składania oferty przez Wykonawców
wyst puj cych wspólnie poda pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy (siedziba albo miejsce zamieszkania) wszystkich Wykonawców
wyst puj cych wspólnie – z zaznaczeniem lidera)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
Oddzielenie akustyczne Centrum Konferencyjnego od cz ci wystawowej
w budynku Centrum Nauki Kopernik
składaj c niniejsz ofert , o wiadczamy, e:
– zapoznali my si z terenem przyszłego wykonania przedmiotu zamówienia oraz ze
Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia w tym z wzorem umowy, jak te ze
wszystkimi innymi dokumentami oraz warunkami spełnienia wiadczenia.
Do dokumentów i opisu sposobu oceny spełniania warunków nie wnosimy adnych
zastrze e i uznajemy si za zwi zanych okre lonymi w nich postanowieniami, a w
przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umow zgodnie z tre ci przedstawion
przez Zamawiaj cego,
– w cenie oferty zostały uwzgl dnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
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1. Oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia okre lonego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zgodnie z warunkami okre lonymi przez Zamawiaj cego za
cen :
BRUTTO: ______________________________zł,
(słownie: ________________________________________________________________zł),
w tym
NETTO: ______________________________zł,
(słownie: ________________________________________________________________zł);,

O wiadczamy, e do wyliczenia ceny jednostkowej zaproponowanej w kosztorysie
ofertowym przyj to:
– stawk r-g. w wysoko ci

....................;

– wska nik kosztów po rednich w wysoko ci

....................;

– wska nik zysku w wysoko ci

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

2. Oferujemy termin wykonania zamówienia:
- rozpocz cie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy,
- zako czenie – w terminie do dnia 28 lutego 2015 r.
3. Integraln cz ci oferty s zał czone w kolejno ci*:

Lp.

Nazwa (rodzaj) dokumentu

1.

Pełnomocnictwo do podpisania oferty (zgodnie z rozdz. VIII ust.
7 i rozdz. XVIII pkt 2 SIWZ).

2.

O wiadczenie o spełnianiu warunków udziału w post powaniu
okre lonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – zgodne w tre ci ze
wzorem stanowi cym Zał cznik Nr 2 do SIWZ.

3.

Wykaz robót budowlanych, zgodny w tre ci ze wzorem
stanowi cym Zał cznik Nr 3 do SIWZ wraz z /pisemnym
zobowi zaniem innych podmiotów do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezb dnych zasobów w zakresie wiedzy i
do wiadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia/*, w przypadku gdy Wykonawca b dzie polega na
zasobach w zakresie wiedzy i do wiadczenia zdolnych do
wykonania zamówienia innych podmiotów – zgodnym w tre ci ze
wzorem stanowi cym Zał cznik Nr 7 do SIWZ.

Ewentualne
uwagi
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4.

Dowody dotycz ce najwa niejszych robót, okre laj ce, czy
roboty te zostały wykonane w sposób nale yty oraz wskazuj ce,
czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo uko czone (po wiadczenie lub inny dokument - je eli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyska ww. po wiadczenia).

5.

Wykaz osób, które b d uczestniczy w wykonywaniu
zamówienia - zgodny w tre ci ze wzorem stanowi cym Zał cznik
Nr 4 do SIWZ wraz z /pisemnym zobowi zaniem innych
podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb dnych
zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia/* w
przypadku gdy Wykonawca b dzie polega na osobach zdolnych do
wykonania zamówienia innych podmiotów – zgodnym w tre ci ze
wzorem stanowi cym Zał cznik Nr 7 do SIWZ.

6.

e osoby, które b d
uczestniczy
w
O wiadczenie,
wykonywaniu zamówienia posiadaj wymagane uprawnienia zgodne w tre ci ze wzorem stanowi cym Zał cznik Nr 5 do SIWZ.

7.

O wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – zgodne w tre ci ze wzorem
stanowi cym Zał cznik Nr 6 do SIWZ.

8.

Aktualny odpis z wła ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy
wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp, wystawiony nie wcze niej ni 6 miesi cy przed upływem
terminu składania ofert.

9.

Lista podmiotów nale cych do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów albo informacja o tym, e podmiot nie nale y do
grupy kapitałowej, zgodny w tre ci ze wzorem stanowi cym
Zał cznik Nr 8 do SIWZ.

10.

Zakres (cz ) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca
zamierza powierzy do wykonania podwykonawcom lub nazwy
(firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca
powołuje si w celu spełniania warunków udziału w
post powaniu - zgodny w tre ci ze wzorem stanowi cym
Zał cznik Nr 9 do SIWZ.

11.

Kosztorysy ofertowe.

12.

Inne (wymieni , jakie)

*niepotrzebne skre li

4. O wiadczamy, e je li - do upływu terminu zwi zania ofert nast pi jakiekolwiek
zmiany sytuacji w zakresie dotycz cym podmiotu składaj cego ofert a w przedstawionej
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w naszych dokumentach wchodz cych w skład oferty, natychmiast powiadomimy o nich
na pi mie Zamawiaj cego.

5. O wiadczamy, i - za wyj tkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na
stronach Nr ……………………** - niniejsza oferta (której cz ci s wszelkie zał czniki
do niej) jest jawna i nie zawiera informacji stanowi cych tajemnic przedsi biorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które chc zastrzec przed
ogólnym dost pem.
** odpowiednio - wpisa numery stron lub postawi kresk .
6. Uwa amy si za zwi zanych niniejsz ofert przez okres 30 dni licz c od dnia upływu
terminu składania ofert.
Na potwierdzenie powy szego wnie li my wadium w wysoko ci ………………….… zł.,
w formie ______________________________________________
Nr rachunku bankowego, na który nale y zwróci wadium:
________________________________________________________________________
(dotyczy wadium wniesionego w pieni dzu)

7. Wszelk korespondencj w sprawie niniejszego post powania nale y kierowa na
poni szy adres:
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Nr telefonu i Nr fax:
______________________________________________________________
E -mail:
________________________________________________________________________
8. W przypadku wyboru naszej oferty zobowi zujemy si do:
1) podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiaj cego,
2) wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy w wysoko ci 10% ceny
ofertowej brutto najpó niej w dniu zawarcia umowy.
9. Ofert niniejsz składamy na ____________ kolejno ponumerowanych stronach.

Miejsce i data ______________________________________________________________

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z wła ciwego rejestru
lub ewidencji albo pełnomocnictwa)
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