Załącznik Nr 1 do SIWZ

Nr procedury: RZP-II-WI/9/DZP-1/2018

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:
Budowę kanału zbiorczego do prowadzenia infrastruktury technicznej na Placu Defilad,
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym
dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN“.
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.

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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1. Oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego za cenę:
BRUTTO: _________________________________zł,1)
(słownie: _______________________________________________________________________zł),
1)

wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, uwzględniająca podatek od towarów i usług.

w tym
NETTO: ___________________________________zł,
(słownie: ______________________________________________________________________zł),
w tym:
Lp.

Wyszczególnienie

Cena zł (netto)

Stawka VAT %

Cena zł (brutto)

2.

3.

4.

5.

………….……… zł

23 %

………….……… zł

………….……… zł

23 %

………………… zł

………….……… zł

23%

………….……… zł

………….……… zł

23%

………….……… zł

………….……… zł

23%

………….……… zł

1.

2

3

4

5

6

2.

Branża Architektura

Branża Drogi

Branża Konstrukcja

Branża Sanitarna

Branża Elektryczna

Oferujemy termin wykonania zamówienia:
- rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,
- zakończenie – w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.

3.

Oferujemy okres rękojmi
końcowego
2)

2)

…………… miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru

Uwaga!

Minimalny okres rękojmi jaki może zaoferować Wykonawca to: 24 miesiące od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.
Natomiast maksymalny okres rękojmi jaki może zaoferować Wykonawca to: 60 miesięcy od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu 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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4.

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Integralną częścią oferty są załączone w kolejności 3):
Lp

Nazwa (rodzaj) dokumentu

.
1.

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

2.

Kopia dowodu wniesienia wadium na zasadach określonych w SIWZ.

3.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – Standardowy
formularz – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do
SIWZ - w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

4.

Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w którym to
zobowiązaniu inny podmiot wskaże co najmniej: zakres udostępnianych
Wykonawcy zasobów tego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego
podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego,
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia
publicznego oraz określi czy zrealizuje robotę, której dotyczą wskazane
zdolności w zakresie kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, a na
których to zdolnościach Wykonawca polega w odniesieniu do stosownych
warunków udziału w postępowaniu – zgodne w treści ze wzorem
stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.

5.

Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną

6.

Inne (wymienić, jakie)

Ewentualne
uwagi

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.

Informujemy, że wybór oferty będzie 3)/nie będzie 3) prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
W przypadku, gdy wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do Oferty dokument,
z którego będzie wynikała nazwa (rodzaj) towaru lub usługa, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku.

7.

Oświadczamy, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach
Nr ……………………4) - 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!!! (W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
wymagane jest załączenie uzasadnienia).

8.

Wykonawca oświadcza, że jest małym5) / średnim 5) przedsiębiorstwem.

9.

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

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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rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.6)
10. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 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)

11. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na
poniższy adres:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Nr telefonu:________________________________ Nr fax :______________________________
E -mail: _________________________________________________________________________
Hasło dostępu do pliku JEDZ Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
oraz informacje niezbędne dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje
o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ
Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie: ____________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Hasło dostępu do pliku JEDZ podmiotu trzeciego ______________________________________
oraz informacje niezbędne dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o
wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ
podmiotu trzeciego: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
12. 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.
13. Ofertę niniejszą składamy na ____________ kolejno ponumerowanych stronach.
niepotrzebne skreślić
odpowiednio - wpisać numery stron lub postawić kreskę
5)
odpowiednio przekreślić
6)
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
3)
4)

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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