
Zakład Poprawczy w Witkowie – znak sprawy ZPW.AG.343.3.2015

Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 4 do umowy

FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane Wykonawcy:

Zarejestrowana nazwa 
firmy.............................................................................................................................. 
......................................................................................................................................

Siedziba firmy................................................................................................................................

Adres firmy....................................................................................................................

Nr telefonu ....................................................................................................................

Nr faksu.........................................................................................................................

Adres e-mail ...................................................................................................................

Miejsce i numer rejestracji lub wpisu do 
ewidencji .......................................................................................................................................

Nr REGON ....................................................................................................................  

Nr NIP............................................................................................................................

Nr konta Oferenta: ........................................................................................................ 

Powiat ....................................  Województwo ...............................................................

2. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie  przetargu  nieograniczonego  (znak  sprawy  ZPW.AG.343.3.2015),  którego 
przedmiotem  są  roboty  budowlane  –  remont  dachu  budynku,  renowacja  elewacji 
budynku, montaż odstraszaczy oraz izolacja ścian piwnic budynku głównego Zakładu 
Poprawczego w Witkowie przy ul. Park Kościuszki 9.

a) oferujemy  wykonanie  całości  zamówienia  objętego specyfikacją  istotnych 
warunków zamówienia za kwotę:

• netto: ………………….
słownie: …………………………

• podatek VAT - 23 %: ……………………………….
słownie: …………………………………..

• brutto: ……………………..
• słownie: ………………………………
b) oświadczamy,  że  udzielamy gwarancji  na wykonanie  zamówienia  licząc  od dnia 

odbioru końcowego i przekazania do użytkowania 
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                                                                                              ……………………….. miesięcy
(należy podać okres w miesiącach w przedziale:

   minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy)

3.  Oświadczamy,  że  łączną  cenę  brutto  oferty  obliczyliśmy  na  podstawie  kosztorysu 
ofertowego, który stanowi załącznik do niniejszego formularza ofertowego.

4. Oświadczamy, iż w cenie ofertowej zawarliśmy wszystkie koszty realizacji  przyszłej 
umowy wynikające z przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

5. Przyjmujemy, że cena wskazana w formularzu ofertowym ma charakter porównawczy 
dla  oceny  złożonych  ofert.  W przypadku  konieczności  wykonania  prac  ujętych  w 
przedmiarach  robót  w  wymiarze  przekraczającym  wartości  tam  wskazane, 
zobowiązujemy się je wykonać po akceptacji Inspektora Nadzoru Zamawiającego w 
oparciu  o  ceny  jednostkowe  zaoferowane  w  kosztorysie  ofertowym. Za  realizację 
przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe.

6.  Oświadczamy,  że  rozliczenie  realizacji  całości  przedmiotu  zamówienia  nastąpi  na 
podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez nas po zrealizowaniu 
wszystkich  robót  wskazanych  w  SIWZ,  sprawdzonego  i  zatwierdzonego  przez 
Inspektora Nadzoru Zamawiającego.

6a. Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 
lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2007.50.331 – z późn. 
zm.).1

7.  Ofertę  składamy  na  podstawie  informacji  zawartych  w  Specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia, do której nie wnosimy żadnych zastrzeżeń;

8. Zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy, stanowiącej załączniki nr 9 do SIWZ, której  
postanowienia  w  pełni  akceptujemy  i  zobowiązujemy  się  zrealizować  wszystkie 
zobowiązania wynikające z tej umowy. Ponadto, w przypadku wybrania naszej oferty 
zobowiązujemy do zawarcia umowy w wskazanym przez Zamawiającego miejscu i 
terminie.

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i w pełni akceptujemy postanowienia Załącznika nr 
10  do  Specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia  „Wytyczne  do  harmonogramu 
rzeczowo  –  finansowego  realizacji  zadania”,  który  stanowi  również  Załącznik  do 
umowy.

10.  Zamówienie wykonamy w terminie wskazanym w pkt. III SIWZ.
11.  Złożona oferta  wiąże nas do dnia określonego w specyfikacji  istotnych warunków 

zamówienia.
12. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach 

zawartych  we  wzorze  umowy,  w  miejscu  i  terminie  wskazanym  przez 
Zamawiającego.

13.  Oświadczam,  że  podmiot,  który  reprezentuję  /  reprezentujemy  spełnia  wszystkie 
warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy 
wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

1 W przypadku przynależności  do grupy kapitałowej  w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego  2007 roku o ochronie  
konkurencji  i  konsumentów (Dz.U.2007.50.331 – z późn.  zm.),  należy skreślić  pkt.  6a niniejszego formularza  oraz  
załączyć listę wszystkich podmiotów należących do tej grupy.
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14. Wadium w kwocie ………………….. zł zostało wniesione w dniu ……………………. w 
formie ………………………………………………………..

15.* Powołujemy się na zasoby poniższych pomiotów na zasadach określonych w art. 26 
ust.2b  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  w  celu  wykazania  spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 tej ustawy:
a)  nazwa  (firma)  podmiotu  …………………………………………….....................
…………………………………………………………………………………………..
w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 w zakresie 
opisanym w punkcie IV.1.2 SIWZ
b)  nazwa  (firma)  podmiotu  ……………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………..
w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 3 w zakresie 
opisanym w punkcie IV.1.3 SIWZ
c)  nazwa  (firma)  podmiotu  ……………………………………………..................

…………………………………………………………………………………….
w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 w zakresie 
opisanym w punkcie IV.1.4 SIWZ
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, 
odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą na skutek 
nieudostępnienia  tych  zasobów,  chyba  że  za  nieudostępnienie  zasobów  nie 
ponosi winy.

16. Zastrzeżenie Wykonawcy:
Zgodnie  z  art.  8  ust.  3  ustawy  Pzp  Wykonawca  zastrzega,  iż  wymienione  niżej 
dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom 
postępowania: ........................................................................................

            ……………………………………………………………………..................................
            .........................................................................................................................................

17. Oświadczam(y), że zgodnie z art. 36a ustawy Prawo zamówień publicznych:
- zamówienie wykonam/wykonamy samodzielnie*
- część zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom (określić zakres):
......................................................................................................................................................
................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................

 18.  Inne informacje Wykonawcy:
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............................................................................................................................................................

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

..............................................................................
19. Na  ....... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

* niepotrzebne skreślić

.................................................... dnia ...................

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

Podpis/y osoby/ osób uprawnionych
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