II/ 2259 /P/2018/SEK/KP

FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Feliksa Nowowiejskiego
80-847 Gdańsk, ul. Gnilna 3

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000
EURO pn.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ZMODERNIZOWANEGO BOISKA SZKOLNEGO
PRZY OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I I II ST. W GDAŃSKU UL. GNILNA 3
A.

DANE WYKONAWCY:

Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….……..………....
….………................................................................................................................................................................
Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..….
…..…....……………………………………………………………………………………………………………………….
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:
.…………………………………………..…………………………………………………………………………
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:
tel…………………………………………………………faks……………………………………………………
e-mail …………………….……………………………..…………………………………………………………
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):
……………………………………………………….…………………………………………………..…………………….
..…………………………………………………………………………………………………………..……
B. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:
Niniejszym oferuję/oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ*:

Cenę ogółem netto:…………………………………złotych
Stawka podatku VAT…….%

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA PLN
Kwota podatku VAT …………………………………złotych
Cena ogółem brutto: ........................................złotych

*
C.

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

TERMIN WYKONANIA PRAC: 20.11.2018 R.

D.
OŚWIADCZENIE IŻ OFERUJĘ/EMY NASTĘPUJĄCY TERMIN GWARANCJI ZA WADY:UWAGA:
Wykonawca zaznacza (np. poprzez skreślenie kratki, lub wpisanie w kratkę „krzyżyka”) jaki termin
gwarancji za wady oferuje.
Oferuję/-emy okres gwarancji minimum 24 miesiące
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E. OŚWIADCZAM/-Y*, ŻE:
1. wskazana cena ryczałtowa w Formularzu Ofertowym obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia
wskazanego przez Zamawiającego w ZAPYTANIU OFERTOWYM, uwzględnia wszystkie
wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez
względu na okoliczności i źródła ich powstania;
2. akceptuję/-emy* warunki wskazane w ZAPYTANIU OFERTOWYM oraz WZORZE UMOWY;
3. zapoznałem/-liśmy* się ze ZAPYTANIU OFERTOWYM oraz wszystkimi jej załącznikami w tym
m.in. dokumentacją projektową z rysunkami i nie wnoszę/-simy do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty;
4. jestem/-śmy* związany/-ni złożoną ofertą przez okres 30 dni oraz akceptuję/-emy, że bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert;
5. akceptuję/-emy* przedstawione w ZAPYTANIU OFERTOWYM postanowienia umowy i we
wskazanym przez Zamawiającego terminie zobowiązuję/-emy* się do podpisania umowy,
na określonych w ZAPYTANIU OFERTOWYM warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego;
6. zapoznałem/-liśmy* się ze wszystkimi warunkami zamówienia oraz dokumentami dotyczącymi
przedmiotu zamówienia i akceptujemy je bez zastrzeżeń;
7. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji
przyszłego świadczenia umownego. Ponadto w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa
i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
8. zostałem/-liśmy* poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jednocześnie
wykazując, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnice przedsiębiorstwa oraz zastrzec w
odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
9. Oświadczam/-y, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr ....................... informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
* niepotrzebne skreślić

F. PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)*
Części zamówienia
1.
2.
3

Nazwa firmy podwykonawcy

* W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, należy podać nazwy firm podwykonawców.
Niewypełnienie oznacza wykonanie przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców.

G. SPIS TREŚCI:
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) …………………………………………………………………………………………………………………
2) .........................................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................................
4) ………………………………………………………………………………………………………………..
5) …………………………………………………………………………………………………………………
6) …………………………………………………………………………………………………………………
7) ………………………………………………………………………………………………………………….
8) ………………………………………………………………………………………………………………….
Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.

……………………………………………………….
Pieczęć Wykonawcy

......................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do OFERTY

(pieczęć wykonawcy)

II/ 2259 /P/2018/SEK/KP
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:ZAGOSPODAROWANIE TERENU
WOKÓŁ ZMODERNIZOWANEGO BOISKA SZKOLNEGO PRZY OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE
MUZYCZNEJ I I II ST. W GDAŃSKU UL. GNILNA 3
Wykaz robót budowlanych
Wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania

Lp.

Opis wykonanych
robót
budowlanych
(rodzaj robót)

Wartość brutto
wykonanych
robót
budowlanych

Miejsce
wykonania robót
budowlanych

Data wykonania
robót
Od rozpoczęcia
do zakończenia
(dd.mm.rrrr)

Nazwa i adres
Odbiorcy /
Zamawiającego

1.
2.
3.
4.
5.
UWAGA: Do wykazu należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót określające, czy roboty te
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.

miejscowość, data

podpis upoważnionego reprezentanta
Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do OFERTY

(pieczęć wykonawcy)

II/ 2259 /P/2018/SEK/KP
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:ZAGOSPODAROWANIE TERENU
WOKÓŁ ZMODERNIZOWANEGO BOISKA SZKOLNEGO PRZY OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE
MUZYCZNEJ I I II ST. W GDAŃSKU UL. GNILNA 3
Wykaz osób
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Imię
i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie

Zakres
wykonywanych
czynności

Informacja
o podstawie
do
dysponowania

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

miejscowość, data

podpis upoważnionego reprezentanta
Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do OFERTY
(pieczęć wykonawcy)

II/ 2259 /P/2018/SEK/KP

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 na:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ZMODERNIZOWANEGO BOISKA
SZKOLNEGO PRZY OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I I II ST.
W GDAŃSKU UL. GNILNA 3

podpis upoważnionego reprezentanta
Wykonawcy

miejscowość, data
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