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..................................... dnia ..................................
Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum*: ..................................................................................................................
Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum*: ..................................................................................................................
NIP

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

REGON ...................................

Tel…........................................................................
Fax. ….......................................................................
adres e-mail ….........................................................

UWAGA: Wypełnić zgodnie z rozdziałem V pkt 4 SIWZ - W przypadku wpisania przez Wykonawcę zarówno numeru
faksu jak i adresu poczty elektronicznej Zamawiający będzie przesyłał zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną.
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W KATOWICACH
40-038 KATOWICE UL.LOMPY 19
Prowadzący sprawę: Zespół Zamówień Publicznych KWP
przy współpracy z Wydziałem Inwestycji i Remontów KWP
O FE RTA
Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na:
„Termomodernizacja Komisariatu Policji IV w Bytomiu przy ul. Zabrzańskiej 91”
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia:
cena netto ............................................. złotych
cena netto zamówienia została określona na podstawie szczegółowego kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik
do oferty zgodnie z rozdziałem X SIWZ.
podatek VAT ............%,
cena oferty wynosi ................................. złotych brutto
(słownie złotych ...................................................................................................................)
2. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zamówienia i treścią projektu umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
3. Oświadczam, że na wykonane roboty budowlane, udzielam …... .miesięcy ( tj. …….. miesięcy powyżej gwarancji
minimalnej)*** licząc od dnia odbioru końcowego zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie oraz udzielam
gwarancji na okres równy gwarancji producenta na zamontowany sprzęt, przy czym oświadczam że okres ten nie będzie
krótszy niż 24 miesiące od daty odbioru obiektu przez Zamawiającego.

Projekt realizowany w oparciu o umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

„Termomodernizacja Komisariatu Policji IV w Bytomiu przy ul. Zabrzańskiej 91”
ZP-2380-128-39/2015

Załącznik Nr 1 do SIWZ

4. Oświadczam, że w przypadku nie podania okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane udzielam gwarancji
minimalnej tj. 36 miesięcy na wykonane roboty budowlane.
5. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia w terminie określonym w rozdz. II SIWZ i zgodnie z rozdz. I
SIWZ.
6. Oświadczam(y), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
wskazane w rozdz. III pkt 1 ppkt 1.3 SIWZ.
7. Oświadczam(y), że składając ofertę do ww postępowania:
7.1 posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
7.2 posiadamy wiedzę i doświadczenie
7.3 dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
7.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
8. Oświadczam, że cały zakres objęty przedmiotem zamówienia wykonam nakładem własnym / z udziałem
podwykonawców, którym zamierzam powierzyć ..................................................................... *.
9. Oświadczam(y), że składając ofertę do ww postępowania nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.**
10. Oświadczam, że (należy skreślić jedno z poniższych oświadczeń a lub b, pozostawiając jedno właściwe
oświadczenie):
a) nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
b) należę do grupy kapitałowej i wraz z ofertą przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
11. Oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty.
12. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w rozdziale VII SIWZ.
13. Oświadczam, że w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej
konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
14. Wyrażam zgodę na udostępnianie danych osobowych zawartych w ofercie.
15. Oświadczam, że zaoferowana cena została obliczona zgodnie z rozdziałem X SIWZ i zawiera wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
16. Wadium w wysokości ...............................zostało wniesione w formie: …………….................................................…
17. Wadium wniesione w formie przelewu należy zwrócić na konto nr .....…………..........................................................
18. Wadium wniesione w innej formie należy zwrócić na adres: .............……….............................................................…
19. Oświadczam że osobą którą będzie składała oferty w aukcji elektronicznej jest: …..……..…………………………..
20. Adres poczty e-mali na który należy przesłać zaproszenie do aukcji elektronicznej: ……………………………….....

* niepotrzebne skreślić
Uwaga: w przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, że wykonawca wykona zamówienia bez udziału podwykonawców.
** w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy
z podmiotów występujących w konsorcjum musi podpisać formularz ofertowy lub przedłożyć do oferty ww oświadczenia z art. 24
ustawy Pzp oraz oświadczenie z zakresu art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp / lub listy grupy kapitałowej.
*** Przykład 1: Wykonawca udziela 39 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane tj. zwiększa o 3 miesiące gwarancję
minimalną. Przykład 2: Wykonawca udziela 67 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane tj. zwiększa o 31 miesięcy
gwarancję minimalną. W tym przypadku Zamawiający do obliczeń weźmie wartość 24 miesięcy.

…....................................................................…
pieczęć i podpis lub czytelny osoby uprawnionej
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

