Sprawa 1/3F/2018
Wzór formularza

Załącznik nr 1 do SIWZ (zmieniony)

OFERTA
na usługę
„Wykonanie nasadzeń drzew oraz zapewnienie pielęgnacji na terenie Parku Wodnego Trzy
Fale Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku”
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej
równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp. (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
Dane dotyczące Wykonawcy:
1. Pełna nazwa: …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
2. Adres siedziby: ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
3. Tel. …………………. fax: ………………………. E-mail …..………………………
4.

NIP: ………………………………… REGON: ……………………………….…….

5. nr KRS/CEiDG …………………………………………………………………………
6. województwo: …………………………………………………………………
7. Status przedsiębiorcy (duży, średni, mały, mikro - na mocy Rozporządzenia Komisji
Europejskiej nr 364 z dnia 25 lutego 2004r.):
…………………………………………………………………………………………
8. Adres do korespondencji (jeśli inny niż ww.) :
………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………….……
(w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców występujących
wspólnie należy podać pełne dane wszystkich wykonawców oraz wskazać pełnomocnika)
Zamawiający: Trzy Fale Sp. z o. o. w Słupsku
Adres do złożenia oferty: 76-200 Słupsk, ul. Jana Pawła II bud. 1 pok. 718
I. W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w zakresie i na zasadach
określonych w SIWZ:
1) za cenę ryczałtową brutto (z podatkiem VAT) w kwocie: ……………………. złotych
(słownie złotych ………………………………………………………………………..), w tym podatek VAT:
………… %
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lub podstawa zwolnienia z płatności podatku
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… .
2) w terminie do 24 sierpnia 2018 r.
3) na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na okres ……………………..
miesięcy (słownie miesięcy ………………………………………………………………………………….)
licząc od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego usług stanowiących przedmiot
zamówienia.
4) na wykonany przedmiot zamówienia udzielam rękojmi na okres 36 miesięcy licząc od
daty bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia.
5) Akceptuję warunki płatności określone we wzorze umowy.
6) Oświadczam, iż zamówienie wykonam sam/następujące części zamówienia powierzę
podwykonawcom.
część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć
Lp.
podwykonawcom
1

2

Brak wpisu/skreślenia powyżej rozumiany jest,
realizowane będzie bez udziału podwykonawców.

iż

przedmiotowe

zamówienie

7) Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych powołuję się na
zasadach określonych w art. w art. 22a PZP, na zasoby podwykonawców wskazanych
poniżej:
lp.

nazwy (firmy) podwykonawców, na którego zasoby powołuje się Wykonawca

1

2

Brak wpisu/skreślenia powyżej rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie
realizowane będzie bez udziału podwykonawców.
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8) Poświadczam wniesienie wadium w kwocie 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych
00/100).
w formie: ……..................................................................................
Wskazuję nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium wniesione w
pieniądzu:
................................................................................................................
/wypełnia Wykonawca, który wniósł wadium w formie pieniądza/

II. Składając ofertę OŚWIADCZAM, że:

1) uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty,
2) zadeklarowana wyżej cena ryczałtowa zawiera podatek VAT w stawce obowiązującej

3)
4)

5)

6)

na dzień składania oferty oraz wszystkie koszty składające się na wykonanie
niniejszego zamówienia z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami SIWZ
oraz wzorem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń,
uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 26 dni licząc od upływu terminu
do składania ofert wraz z tym dniem,
zawarty w SIWZ wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i w razie wybrania
mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach w nim określonych,
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ,
w przypadku wybrania mojej oferty w niniejszym postępowaniu zobowiązuję się do
- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny
ofertowej ,
- przedłożenia wszystkich dokumentów wymaganych przez Zamawiającego do
podpisania umowy,
zobowiązuję się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w sposób określony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz.
1502, z późn. zm.) we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawców osób na
stanowiskach robotniczych mających realizować zamówienie poprzez wykonywanie
prac i czynności objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego zawartymi w rozdziale III pkt 13 i rozdz. XXVI SIWZ oraz we wzorze
umowy. Dla udokumentowania tego faktu w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia
umowy przedłożę Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji
zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą
one wykonywać.

III. Oświadczam, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. * /
Oświadczam, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i załączam do oferty
uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach *:
…………………………………………………….................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
............................................................................................................
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IV. Informacja o powstaniu u zamawiającego obowiązku podatkowego z art. 91 ust. 3a
ustawy Prawo zamówień publicznych (w przypadku, gdy nie dotyczy wpisać: „nie
dotyczy”)**:
1) podać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego: ……………………………..
…………………………………………………………………………………………….
2) podać wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku: …………………………….…
…………………………………………………………………………………………….
V. Integralną częścią oferty są załączniki:
-

oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane
na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
(zał. Nr 2 do SIWZ)

- oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału składane na
podstawie art. 25a ust. 1 Pzp (zał. Nr 3 do SIWZ)
- ...............................................................
-

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

-

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

V. Oferta została złożona na ...................... kolejno ponumerowanych stronach.

..............................., dnia ......................

……………………………………….
(Pieczęć imienna i podpis(y) osób

uprawnionych
Do występowania w imieniu Wykonawcy)
___________________
*) Niepotrzebne skreślić
**) W przypadku, gdy wykonawca nie uzupełni rubryki, zamawiający uzna, iż nie
dotyczy ona wykonawcy
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