Załącznik Nr 1 do SIWZ

Nr sprawy: RZP-II-WI/6/DZP-1/2017

druk O F E R T A

(pieczęć Wykonawcy [ów])

NIP _______________________________
REGON ___________________________
___________________________________
Miasto Stołeczne Warszawa
- Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
ul. Senatorska 29/31
00-099 Warszawa
My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:__________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba albo miejsce zamieszkania). W przypadku składania oferty przez
Wykonawców występujących wspólnie podać pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy (siedziba albo miejsce zamieszkania)
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie – z zaznaczeniem lidera)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55A”.
składając niniejszą ofertę, oświadczamy, że:
– zapoznaliśmy się z terenem przyszłego wykonania przedmiotu zamówienia oraz ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia w tym z wzorem umowy, jak też ze wszystkimi innymi
dokumentami oraz warunkami spełnienia świadczenia.
Do dokumentów i warunków udziału w postępowaniu nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i
uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami, a w przypadku wyboru naszej
oferty podpiszemy umowę zgodnie z treścią przedstawioną przez Zamawiającego,
– w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
1. Oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego za cenę:
Miejsce i data ________________________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub
ewidencji albo pełnomocnictwa)
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BRUTTO: _________________________________zł,
(słownie: _______________________________________________________________________zł),
w tym
NETTO: ___________________________________zł,
(słownie: ______________________________________________________________________zł),
w tym:
Lp.

Wyszczególnienie

Cena netto

Stawka VAT %

PLN
1

1.

2

Dokumentacja projektowa, w tym:

3

4

………………………

X

(suma cen netto określonych dla
pozycji od 1.1 do 1.8)

1.1

Materiały wyjściowe do projektowania (3 egz.), w
tym w szczególności:
a) mapa do celów projektowych,
b) aktualizacja inwentaryzacji obiektu (we wszystkich
branżach),
c) uzupełnienie dokumentacji geotechnicznej wraz z
badaniami geologicznymi – na potrzeby
wykonania gruntowego wymiennika ciepła,
d) wykonanie
ekspertyzy
wilgotnościowej
i
mykologicznej,
e) wykonanie badań stratygraficznych w celu
ustalenia pierwotnej kolorystyki elewacji i detalu
architektonicznego,
f) wykonanie obliczeń sprawdzających przyłącze
gazu ziemnego dla ilości gazu wynikającej z
nowoprojektowanej przebudowy budynku.

………………………

23 %

………………………

23 %

W ww. ilości w formie papierowej oraz w ilości 3 egz. w
formie elektronicznej na nośniku elektronicznym CD lub
DVD w formacie: (*.dwg)/(*.dxt) oraz (*.pdf) – dla
rysunków oraz (*.pdf) i (*.doc) - dla tekstu.

1.2

Wielobranżowy projekt budowlany wraz z
niezbędnymi uzgodnieniami (5 egz.), obejmujący m.in.
a) aktualizację ekspertyzy konstrukcyjnej,
b) aktualizację ekspertyzy pożarowej,
c) projekt zagospodarowania terenu,
d) projekt architektoniczno – budowlany,
e) projekty instalacyjne – sanitarne, elektryczne,
teletechniczne, gazowe,
f) aktualne warunki przyłączenia do sieci miejskiej,
g) informację BIOZ.
W ww. ilości w formie papierowej oraz w ilości 3 egz. w
formie elektronicznej na nośniku elektronicznym CD lub

Miejsce i data ________________________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub
ewidencji albo pełnomocnictwa)
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DVD w formacie: (*.dwg)/(*.dxt) oraz (*.pdf) – dla
rysunków oraz (*.pdf) i (*.doc) - dla tekstu.

1.3

Projekty wykonawcze, uszczegółowiające projekt
budowlany (5 egz.), w tym:
a) Projekt zagospodarowania terenu (w tym m.in.
projekt zieleni i gospodarka drzewostanem oraz
mała architektura i ogrodzenie w zakresie
wynikającym
z
Programu
Funkcjonalno
Użytkowego),
b) Projekt rozbiórek,
c) Projekt architektury,
d) Projekt aranżacji wnętrz wraz z zestawieniem i
charakterystyką/opisem pierwszego wyposażenia,
e) Projekt konstrukcyjny,
f) Projekt instalacji sanitarnych, w tym:
- projekt instalacji centralnego ogrzewania i ciepła
technologicznego dla wentylacji,
- projekt węzła cieplnego wraz z automatyką i
instalacji solarnej na potrzeby ciepłej wody,
- projekt instalacji wod-kan (instalacja wody zimnej
i ciepłej użytkowej; instalacja hydrantowa;
instalacja kanalizacji: bytowej, technologicznej,
deszczowej),
- projekt wentylacji mechanicznej,
- projekt instalacji gazowej,
- projekt przyłączy wod – kan,
- projekt przyłącza do sieci ciepłowniczej,
projekt
przyłącza
gazowego
do
nowoprojektowanej kuchni.
g) Projekt instalacji elektrycznych, w tym:
- sporządzenie bilansu mocy,
- wewnętrzne linie zasilające wraz z rozdziałem
energii,
- oświetlenie (podstawowe, zewnętrze i awaryjne),
- gniazda wtykowe ogólne, dedykowane sieci
komputerowej i technologiczne dla kuchni i
multimediów,
- instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze,
- instalacje elektryczne zasilania węzła cieplnego
wraz z instalacją elektryczną węzła cieplnego,
- projekt wewnętrznej linii zasilającej z rozdzielnicy
nN stacji transformatorowej nr 6910.
h) Projekt instalacji teletechnicznych, w tym:
- przyłącze teletechniczne,
- instalacja sieci strukturalnej LAN (wraz z
niezbędnymi
urządzeniami
i
instalacjami
telefonicznymi) wraz z serwerownią,
- system CCTV (monitoring IP),
- system włamania i napadu (SSWiN) wraz z
instalacją kontroli dostępu (system hotelowy w
pokojach mieszkalnych),
- instalacja wideodomofonowa,
- instalacja RTV,
- systemy bezpieczeństwa z zakresu ochrony p.poż.

………………………..

23%

Miejsce i data ________________________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub
ewidencji albo pełnomocnictwa)
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wynikające z Ekspertyzy p. poż. budynku oraz
Postanowienia MKW PSP,
- system przyzywowy dla niepełnosprawnych.
i) Projekt technologii kuchni.
W ww. ilości w formie papierowej oraz w ilości 3 egz. w
formie elektronicznej na nośniku elektronicznym CD lub
DVD w formacie: (*.dwg)/(*.dxt) oraz (*.pdf) – dla
rysunków oraz (*.pdf) i (*.doc) - dla tekstu.

Projekt gruntowego wymiennika ciepła dla celów
wentylacji (5 egz.)
1.4

W ww. ilości w formie papierowej oraz w ilości 3 egz. w
formie elektronicznej na nośniku elektronicznym CD lub
DVD w formacie: (*.dwg)/(*.dxt) oraz (*.pdf) – dla
rysunków oraz (*.pdf) i (*.doc) - dla tekstu.

………………………..

23%

………………………..

23%

………………………..

23%

………………………

23 %

………………………

23 %

..………………………

X

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót –
(5 egz.);
1.5

W ww. ilości w formie papierowej oraz w ilości po 3 egz. w
formie elektronicznej na nośniku elektronicznym CD lub
DVD w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie
*.doc lub *.rtf) oraz (*.pdf).

Scenariusz pożarowy (5 egz.)
1.6

W ww. ilości w formie papierowej oraz w ilości po 3 egz. w
formie elektronicznej na nośniku elektronicznym CD lub
DVD w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie
*.doc lub *.rtf) oraz (*.pdf).

Kosztorysy robót budowlanych (metodą szczegółową)
(2 egz.)
1.7

W ww. ilości w formie papierowej oraz w ilości po 3 egz. w
formie elektronicznej na nośniku elektronicznym CD lub
DVD w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie
.ath) oraz (*.pdf).

Szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia (w tym
wycena technologii kuchni) (2 egz.).
1.8

2.

W ww. ilości w formie papierowej oraz w ilości po 3 egz. w
formie elektronicznej na nośniku elektronicznym CD lub
DVD w programie EXCEL lub kompatybilnym (w formacie
*.xls) oraz (*.pdf).

Roboty budowlane (całość) w tym:

(suma cen netto określonych
dla pozycji od 2.1 do 2.3)

2.1

Roboty budowlane (prace rozbiórkowe, budowa
obiektów podstawowych i instalacje wewnętrzne) i
wykonanie trawników i nasadzeń)

………………………

8%

Miejsce i data ________________________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub
ewidencji albo pełnomocnictwa)
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2.2

Wykonanie gruntowego wymiennika ciepła dla celów
wentylacji

………………………

8%

2.3.

Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektu do sieci

……………………….

23%

RAZEM NETTO:
(suma cen netto określonych
w pozycjach: 1 i 2)

.……………………..………….

RAZEM BRUTTO:
(suma cen netto określonych
w pozycjach: 1 i 2)

.……………………..………….

X

X

2. Oferujemy termin wykonania zamówienia:
1) Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie robót
budowlanych nie wcześniej niż od dnia 26 czerwca 2017 r.,
2) Zakończenie – w terminie ......... miesięcy* od dnia zawarcia umowy, w tym:
a) zakończenie wykonania dokumentacji projektowej, o której mowa w tabeli pkt 1.:
w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym;
- materiały wyjściowe do projektowania oraz projekt budowlany: w terminie do 3 miesięcy
od dnia zawarcia umowy;
- projekty wykonawcze, STWiOR, scenariusz pożarowy, kosztorysy robót budowlanych oraz
szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia (w tym wycena technologii kuchni)
- w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
b) zakończenie robót budowlanych, o których mowa w tabeli pkt 2. – w terminie ……..
miesięcy* od dnia zawarcia umowy.
*(w terminie nie krótszym niż 15 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 18
miesięcy od dnia zawarcia umowy).

3. Oferujemy okres rękojmi zamówienia* …………… miesięcy od dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego
* Uwaga!
Minimalny okres rękojmi zamówienia jaki może zaoferować Wykonawca to: 36 miesięcy od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego.
Natomiast maksymalny okres rękojmi zamówienia jaki może zaoferować Wykonawca to: 60 miesięcy od
dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Miejsce i data ________________________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub
ewidencji albo pełnomocnictwa)
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4.

Integralną częścią oferty są załączone w kolejności**:
Lp

Nazwa (rodzaj) dokumentu

.
1.

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

2.

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 Ustawy Pzp – złożone
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

3.

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w
postępowaniu – złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do
SIWZ.

4.

Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - zgodny w treści
ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.

5.

Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm
podwykonawców - zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7
do SIWZ.

6.

Inne (wymienić, jakie)

Ewentualne
uwagi

**niepotrzebne skreślić
5.

Oświadczamy, że jeśli - do upływu terminu związania ofertą nastąpią jakiekolwiek zmiany
sytuacji w zakresie dotyczącym podmiotu składającego ofertę a w przedstawionej w naszych
dokumentach wchodzących w skład oferty, natychmiast powiadomimy o nich na piśmie
Zamawiającego.

6.

Oświadczamy, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach
Nr ……………………*** - niniejsza oferta (której częścią są wszelkie załączniki do niej) jest
jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które chcę zastrzec przed ogólnym dostępem.
Uwaga!!! (Wymagane uzasadnienie w załączeniu)
*** odpowiednio - wpisać numery stron lub postawić kreskę.

7.

Wykonawca oświadcza, że jest małym / średnim* (odpowiednio przekreślić) przedsiębiorstwem.

8.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu
składania ofert.
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium:
- w wysokości …………………… zł, w formie ____________________________
Nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium:
________________________________________________________________________
(dotyczy wadium wniesionego w pieniądzu)

Miejsce i data ________________________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub
ewidencji albo pełnomocnictwa)
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9.

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na
poniższy adres:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Nr telefonu:________________________________ Nr fax :______________________________
E -mail: _________________________________________________________________________

10. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do:
1) podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
2) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej
brutto najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
11. Ofertę niniejszą składamy na ____________ kolejno ponumerowanych stronach.

Miejsce i data ________________________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub
ewidencji albo pełnomocnictwa)
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