Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór formularza ofertowego

Formularz ofertowy
W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu
nieograniczonego, pn. „Przebudowa szklarni Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, przy ul. Ciechanowskiej 18b”,
składamy niniejszą ofertę:
1. ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego w
Gołotczyźnie, Gołotczyzna, ul. Ciechanowska 18b, 06 – 430 Sońsk
WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:
L.P. Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

NIP

2. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY2:
[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na n/w adres /e-mail/ePUAP]

Osoba do kontaktów
Adres korespondencyjny
Nr telefonu
Adres skrzynki ePUAP
Adres e-mail
3. OŚWIADCZENIA
Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
3.1. zapoznałem(liśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym
ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki
w niej zawarte;

1
2

Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują dane pełnomocnika (lidera),
z którym prowadzona będzie wszelka korespondencja.

3.2. gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ,
wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
wprowadzonymi do niej zmianami;
3.3. w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się
zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
3.4. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia]3;
3.5. nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu
udzielenia niniejszego zamówienia;
3.6. uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od momentu
upływu terminu złożenia ofert;
3.7. wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminie określonym we wzorze umowy,
3.8. akceptuję(emy) warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze
umowy,
3.9. oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w załączonych oświadczeniach są
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.
3.10. zamierzam(y) powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podmiotowi,
jako podwykonawcy, udostępniającemu swoje zasoby w celu spełnienia
warunków udziału w postępowaniu:
Lp.

Nazwa podwykonawcy

Część zamówienia / zakres prac wykonywanych przez
podwykonawcę

1

2

Uwaga:
W przypadku wykonywania części prac przez podwykonawcę, na zasoby którego powołuje się
Wykonawca, w celu spełnienia warunków udziału w postepowaniu, część zamówienia/zakres
prac winien być tożsamy ze zobowiązaniem do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3.11. zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom, na których
Wykonawca nie polega następujące części zamówienia:

3

niepotrzebne skreślić

zdolnościach

Część zamówienia/zakres prac wykonywanych przez podwykonawcę

Lp.

1

2

3.12. Wadium (w przypadku wniesienia w pieniądzu) proszę zwrócić na rachunek
bankowy numer:
………………………………………………………………………………………………
3.13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
4. CENA OFERTY I KARTY OCENY OFERT
[Cena brutto winna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia.
Wyliczenie ceny brutto musi być dokonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 13 SIWZ]

4.1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w SIWZ i gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ,
wyjaśnień do SIWZ oraz zmiany jej treści.
4.1.1. Cena mojej (naszej) oferty na wykonanie inwestycji
Cena ryczałtowa oferty brutto (z VAT)
………………………………………………..…………………….……..… PLN
zgodnie z poniższą Tabelą elementów scalonych:
Przebudowa szklarni Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Świętochowskiego w Gołotczyźnie, przy ul. Ciechanowskiej 18b,

Zakres robót

L.p.

SZKLARNIA Nr 1 (roboty remontowe i modernizacyjne)
1

Wykonanie opaski chodnikowej

2

Prace naprawcze i uzupełnienie ścian przyziemia

3

Uzupełnienie i naprawa cokołu betonowego wewnątrz hali

4

Roboty malarskie

5
6

SZKLARNIA Nr 2 (roboty remontowe i modernizacyjne)
Wykonanie opaski chodnikowej

Rolniczego

im.

Kwota brutto w PLN

A.

7

Prace naprawcze i uzupełnienie ścian przyziemia

8

Uzupełnienie i naprawa gzymsu betonowego zewnątrz i
wewnątrz hali

9

Roboty malarskie zewnętrzne

10

Opierzenie blacharskie gzymsu betonowego zewnętrznego z
materiału Zamawiającego
SZKLARNIA Nr 3 (roboty remontowe i modernizacyjne)

11

Wykonanie opaski chodnikowej

10

Prace naprawcze i uzu pełnienie ścian przyziemia

11

Uzupełnienie i naprawa gzymsu betonowego zewnątrz i
wewnątrz hali

12

Roboty malarskie zewnętrzne
Opierzenie blacharskie gzymsu betonowego zewnętrznego z
materiału Zamawiającego

MODERNIZACJA INSTALACJI GRZEWCZEJ W
SZKLARNIACH Nr 1; 2; 3.
13

Roboty demontażowe instalacji grzewczej (3 szklarnie)

14

Montaż instalacji grzewczej (3 szklarnie)

15

wykonanie podejść dopływowych w rurociągach do wody zimnej wraz z
zaworami odcinającymi i czerpalnymi – do nawadniania upraw
szklarniowych (po 1 szt. w każdej z 3 szklarni).

SZKLARNIA Nr 3 – ROBOTY ANTYKOROZYJNE
I WYMIANA OSZKLENIA
24

Roboty rozbiórkowe – rozszklenie

25

Roboty antykorozyjne

26

Roboty szklarskie – ponowne oszklenie

RAZEM BRUTTO
Wymagane jest wypełnienie wszystkich wskazanych pozycji tabeli. Niewypełnienie
wszystkich wskazanych pozycji będzie skutkować odrzuceniem oferty.

4.1.2. KARTA OCENY KRYTERIUM – „GWARANCJA I RĘKOJMIA NA WYKONANE
ROBOTY”
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego
w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Przebudowa szklarni Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, przy ul.
Ciechanowskiej 18b”, oświadczam (oświadczamy), że zobowiązuję się (zobowiązujemy
się) do wydłużenia gwarancji i rękojmi ponad wymagany przez Zamawiającego okres
36 miesięcy:

 Wydłużymy okres gwarancji i rękojmi o 12 m-cy.
 Wydłużymy okres gwarancji i rękojmi o 9 m-cy.
 Wydłużymy okres gwarancji i rękojmi o 6 m-cy.
 Wydłużymy okres gwarancji i rękojmi o 3 m-ce.

Uwaga:
W przypadku, kiedy Wykonawca nie zaznaczy, żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat
w kryterium oceny „Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty” Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie
oferuje wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi i udziela 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane
roboty licząc od dnia odbioru, a w kryterium oceny „Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty” otrzyma 0 pkt.

5. Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) wskazuję nazwę
i numer postępowania (oznaczenie sprawy) o udzielenie zamówienia publicznego oraz
oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia, które
znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub
dokumenty przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp.
(należy wypełnić, jeżeli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126)
znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumentów
przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp)
Nazwa postępowania

6. Wykaz załączników
Wykonawcę(ów):

Numer postępowania
(oznaczenie sprawy)

i

dokumentów

Określenie oświadczeń lub dokumentów

przedstawianych

w

ofercie

przez

1) ……………..……………………………………………………………..…………….
2) ……………..…………………………………………………………………………………….
3) ………………………………………………………………………..………………………….
4) ………………………………………………………………………..………………………….
5) ……………..…………………………………………………………………………………….
6) ………………………………………………………………………..………………………….
7) ……………..…………………………………………………………………………………….
8) ……………..…………………………………………………………………………………….

……………………

………………………..………………………………..

Miejscowość / Data

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

