Załącznik Nr 8 do SIWZ

Nr procedury: RZP-II-WI/5/DZP-1/2020

FORMULARZ „Zestawienie kosztów zamówienia”
Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej przebudowy istniejącego przejścia
podziemnego ze zmianą przeznaczenia na funkcję socjalną i higieniczną w ramach zadania
inwestycyjnego pn. „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu
pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Część I – DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-PRZETARGOWA
L.p.

Wyszczególnienie

Cena zł (netto)

1
1.

2

3

Stawka
Cena zł (brutto)
podatku
(cena netto powiększona
VAT
o wartość podatku VAT)
(%)
4
5

Materiały przygotowawcze
………….………. zł

2.

3.

4.

5.

6.

Wykonanie projektu budowlanego wraz
z uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na
budowę

23 %

……………………… zł

………….………. zł

23 %

……………………… zł

…………….……. zł

23 %

.…………………… zł

Wykonanie przedmiarów robót w oparciu o
model BIM. W tym Uproszczony harmonogram
…………………. zł
rzeczowy w oparciu o model BIM

23 %

……………………… zł

…………….……. zł

23 %

……………………… zł

Wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz
z
szacunkową
wyceną
pierwszego
………….………. zł
wyposażenia

23 %

…………….………. zł

Wykonanie projektów wykonawczych

Wykonanie
specyfikacji
technicznych
wykonania i odbioru robót (STWiOR)

RAZEM NETTO Część I
(suma poszczególnych cen netto określonych dla pozycji
od 1 do 6 w kolumnie 3)

…………...……………………………… zł

RAZEM BRUTTO Część I
(suma poszczególnych cen brutto określonych dla
pozycji od 1 do 6 w kolumnie 5)

…………...……………………………… zł

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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Załącznik Nr 8 do SIWZ

Nr procedury: RZP-II-WI/5/DZP-1/2020

Część II – NADZÓR AUTORSKI
Cenę za pełnienie nadzorów autorskich należy wyliczyć według algorytmu: cena za opracowanie
dokumentacji projektowo-przetargowej (wartość Razem netto Części I Tabeli) x przyjęty przez
Wykonawcę wskaźnik mieszczący się w przedziale od 15% do 20%, powiększona o wartość
podatku VAT.
Tabela A

Wyszczególnienie

Wartość netto
Dokumentacji
projektowoprzetargowej (Część I
Tabeli „Razem netto”)

Wskaźnik
procentowy
przyjęty
przez
Wykonawcę
mieszczący
się w
przedziale
od 15% do
20%

Wartość zł (netto)
– CZĘŚĆ II
(kol. 2 x 3)

1

2

3

4

………………… zł

…………%

…………………………. zł

Wyszczególnienie

Wartość zł (netto)
– CZĘŚĆ II
(Tabela A kol. 4)

Stawka
podatku
VAT (%)

Cena zł (brutto)
– CZĘŚĆ II
(wartość netto Części II
powiększona o wartość
podatku VAT)

1

2

3

4

Pełnienie nadzoru autorskiego
brutto

……………….. zł

23 %

…………………………. zł

Pełnienie nadzoru autorskiego
netto

Tabela B

OGÓŁEM NETTO (Część I + Część II)

...……………………..………….……………… zł

OGÓŁEM BRUTTO (Część I + Część II)

...……………………..………….……………… zł

UWAGA:
Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny w zakresie, ilości i formie określonych
w opisie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i opisie
przedmiotu umowy ( § 1 wzoru umowy).

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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