Załącznik nr 5 do specyfikacji BPM.ZZP.271.605.2011

.............................................................................................
Nazwa i adres firmy (wykonawcy)
.............................................................................................
(NIP, Regon)

OFERTA WYKONANIA ROBOTY BUDOWLANEJ:

„Dobudowa oświetlenia ulicznego
w ulicy Lwowskiej do granicy Miasta Nowego Sącza”
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego przez zamawiającego Miasto Nowy Sącz:
− w Biuletynie Zamówień Publicznych;
− w miejscu publicznie dostępnym tj. na Tablicy ogłoszeń – budynek Urzędu Miasta Nowego Sącza Ratusz, Rynek 1;
− na stronie internetowej: www.nowysacz.pl;
na: „Dobudowę oświetlenia ulicznego w ulicy Lwowskiej do granicy Miasta Nowego Sącza”.
1.

Oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia, za cenę:
a)

brutto : ........................... zł.
(słownie złotych ............................................................................................................)

b)

w tym podatek: VAT ....... %, tj. ............................................. zł,

- która stanowi wynagrodzenie kosztorysowe i wynika z załączonego kosztorysu ofertowego.
2.

Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

3.

Zamówienie będę realizować w terminie:
a) Data rozpoczęcia robót: w dniu podpisania umowy.

5.

b) Termin zakończenia (zgłoszenie gotowości odbiorowej) robót: do 30 dni od dnia podpisania
umowy.
Oświadczam, że na wykonane roboty udzielam ………… letniej rękojmi oraz ………… letniej gwarancji.

6.

Oświadczam, że uważam się za związany niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji.

7.

Oświadczam, że zawarty w specyfikacji wzór umowy został zaakceptowany i zobowiązuję się
w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu
i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
Oświadczam, iż najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawię do akceptacji dokumenty tj.
właściwą decyzję o nadaniu uprawnień + aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie
samorządu zawodowego (zgodnie z art. 6 ustawy z dn. 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych
architektów i inżynierów budownictwa oraz urbanistów [Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 z późn. zm.]).

8.
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dotyczące osób przewidzianych do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz kierowników robót
budowlanych w specjalnościach:
a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
b) drogowej
oraz
c) dokumenty osoby przewidzianej do pełnienia obsługi geodezyjnej, posiadającej uprawnienia
geodezyjne zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).
9. Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:
Lp.

Wskazanie powierzonej części zamówienia

Wartość powierzonej
części zamówienia
w % ceny oferty

1

2

3

9.

Ogółem wartość powierzonej części zamówienia w % ceny oferty

Oświadczam, że:
a) jako wykonawca mam prawo podpisać umowę o podwykonawstwo po uzyskaniu pisemnej zgody
zamawiającego;
1
b) w przypadku wybrania mojej oferty jako najkorzystniejszej, stosownie do art. 647 Kodeksu cywilnego,
przedstawię celem uzyskania zgody zamawiającego umowę z podwykonawcą lub jej projekt, wraz z częścią
dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub jej projekcie oraz dokumenty dotyczące
kwalifikacji podwykonawcy niezbędnych do wykonania powierzonej części zamówienia;
c) jako wykonawca nie podpiszę umowy z innymi podwykonawcami bez pisemnej zgody zamawiającego;
d) podwykonawstwo nie zmienia moich zobowiązań jako wykonawcy;
e) jako wykonawca jestem odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one moimi działaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami, moich przedstawicieli lub pracowników;
f) podwykonawca nie będzie zawierać umowy z dalszymi podwykonawcami bez mojej zgody i zamawiającego;
g) zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze
wszelkich praw nabytych przeze mnie w stosunku do nich;
h) będę pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do zamawiającego za zlecone do podwykonania części
zamówienia.

10. Oświadczam, że cała oferta składa się z ......... stron, w tym: z niniejszej oferty oraz:
a) kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej,
b) oświadczenia o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy oraz oświadczenia o braku podstaw
do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;
a)

oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia;
c)

aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie
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wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
d) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów,
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b) ustawy (jeżeli dotyczy);
e)

oświadczenia o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o którym
mowa w Rozdz. X pkt III ppkt 3 specyfikacji (jeżeli dotyczy),

f)

pełnomocnictwa, o którym mowa w Rozdz. X pkt II ppkt 3) specyfikacji (jeżeli dotyczy),

g)

zaakceptowanego wzoru umowy, o którym mowa w Rozdz. XVI specyfikacji (wymóg porządkowy).

11.Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty, które nie były wymagane przez
zamawiającego, a są istotne dla przebiegu postępowania:
a) ...................................................
b) ...................................................
c) ..................................................
12. Celem umożliwienia wymiany informacji udostępniam następujące dane:
a)

nr tel.:

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

b)

nr fax.:

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

c)

nr konta e-mail

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

Miejscowość i data : ............................................................

........................................................................................
Podpis osoby - osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
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