Rozdział II –FORMULARZ OFERTY wraz z załączonymi formularzami
...........................................,dnia……………
................................................
pieczęć firmowa Wykonawcy
OFERTA
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr DZP-361-102/2016 pn.: Remont węzła cieplnego
w budynku przy ul. Żurawiej 4 w Warszawie
my niżej podpisani:
……….…………………………………..…………………………………………………………………..……
działający w imieniu i na rzecz:
………….………………………………..………………………………………………………………………
pełna nazwa Wykonawcy
Należy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum, określając kto pełni rolę pełnomocnika
(jeżeli dotyczy)
posiadającego siedzibę
………….………………………………..………………………………………………………………………
ulica nr domu kod pocztowy miejscowość
………….………………………………..………………………………………………………………………
województwo

powiat

………….………………………………..………………………………………………………………………
w zależności od podmiotu: KRS/CEiDG
………….………………………………..………………………………………………………………………
ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli dotyczy)
………….………………………………..………………………………………………………………………
telefon

telefax

............................................................................. ….................................................@..............................
Internet: http:

e-mail

NIP …………….………..….…… REGON ……………………..…………… PESEL ……………………
(w następujących przypadkach: osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą lub indywidualny
przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej)
będący płatnikiem podatku VAT,
po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oferujemy:
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1. Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
za cenę brutto OGÓŁEM (netto + obowiązujący podatek VAT) ....................................... zł
słownie: ................................................................................................................................................
w tym: cena netto (liczbowo) - ……………………………………………………… złotych.
obowiązujący podatek VAT w wysokości ….…. %, tj. (liczbowo) - ……………………… złotych
2. Oferowana cena jest ceną ryczałtową i uwzględnia wszystkie koszty - wszystkie elementy niezbędne
do pełnego zrealizowania zamówienia.
3. Oświadczamy, że zatrudnimy na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności na terenie
robót określone w Dokumentacji (załącznik nr 1 do SIWZ) w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie
tych czynności polega na wykonywaniu pracy 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.).
4. Wymagany termin (okres) wykonania przedmiotu zamówienia:
Zamówienie wykonamy w terminie ………..…dni od daty wprowadzenia teren budowy <maksymalnie
…………… – zgodnie z zapisami art. 3 § 2 SIWZ>.
5. Po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz z warunkami umownymi zawartymi
w przekazanym wzorze umowy oraz dokonanymi w toku postępowania zmianach, oświadczamy, że
przyjmujemy - akceptujemy wszystkie warunki Zamawiającego bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się
do zawarcia umowy na tych warunkach. Akceptujemy bez zastrzeżeń załączony do SIWZ wzór umowy
(z załącznikami) – wraz z dokonanymi zmianami.
6. Udzielimy gwarancji i rękojmi zgodnie z zapisami wzoru umowy.
7. Udzielimy Zamawiającemu bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ………. miesięcy
<minimum 36 miesięcy> liczony od daty podpisania protokołu końcowego wykonania robót remontowych
przez Zamawiającego.
8. Udzielimy Zamawiającemu rękojmi na przedmiot zamówienia na okres równy okresowi udzielonej gwarancji
- liczony od daty podpisania protokołu końcowego wykonania robót remontowych przez Zamawiającego.
9. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą w ciągu 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
10. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje zamieszczone w naszej
ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe.
11. W przypadku wybory naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.
12. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej (ceny brutto).
13. Zabezpieczenie zamierzamy wnieść w formie/formach: ......................................................... <formy
w jakich może być wnoszone zabezpieczenie zostały określone w art. 13 ust. 2 SIWZ>.
14. Wadium w kwocie 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) zostało uiszczone w dniu ..........................
w formie ....................................................... Dokument wniesienia wadium w załączeniu.
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15. Informacje/dane

niezbędne

do

zwrotu

wadium

(dotyczy

Wykonawców

wnoszących

wadium

w pieniądzu):
Nr rachunku:

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

Nazwa Banku: ...................................................................................................................................
IBAN:

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

16. Nr konta bankowego (rachunku) Wykonawcy, na które ma zostać dokonana zapłata za fakturę oraz nazwa
banku:
……………………………………………………………….……………………………………………………
..................................................................................................................................................................
17. Wykonawca jest:
1) mikroprzedsiębiorstwem

TAK

NIE

2) małym przedsiębiorstwem

TAK

NIE

3) średnim przedsiębiorstwem

TAK

NIE

Proszę zaznaczyć.
18. Do niniejszej OFERTY dołączono jako załączniki:
1) Dowód wniesienia wadium,
2) Formularz nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy
3) Formularz nr 3 – Informacja o Podwykonawcach,
4) Inne:

………………………………………………………………………

miejscowość…………………………..………., data: …………………………
……………………………………………………….…………
(pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wyko
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