Projekt „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz oferty

I. OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ/PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O ZAMÓWIENIE
Lp.
1

Nazwa

Adres

2
3
II. OSOBA DO KONTAKTU
Imię i Nazwisko
Funkcja
Adres
Telefon
Fax
e-mail
III. TREŚĆ OFERTY
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na budowę nowej krańcówki dla autobusów przy ul. Podmiejskiej 65E (zaprojektuj i wybuduj)
oferujemy:
1. Wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie:
wartość wynagrodzenia ogółem brutto ................................................................................. zł,
słownie …........................................................................................................................................................
w tym:
wartość netto ............................................... zł, słownie….............................................................................
wartość podatku VAT ................................. zł – według stawki ........ %,
słownie….........................................................................................................................................................
Biuro projektu, Urząd Miejski w Pabianicach
ul. św. Jana 4, 95-200 Pabianice,
tel. +48 42 22 54 609, 42 22 54 627, e-mail: komunikacja@um.pabianice.pl
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przy czym:
Lp.

1

2

3

4

5
6

wyceniany element zamówienia
opracowanie projektu budowlanego
oraz uzyskanie przez Wykonawcę
wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji
administracyjnych niezbędnych do
rozpoczęcia prac budowlanych,
przedstawienie do zatwierdzenia
przez Zamawiającego projektu
wykonawczego
budowa nowej krańcówki dla
autobusów przy ul. Podmiejskiej 65e
(plac manewrowy, chodniki, tereny
zielone
budynek – kontener (koszt
niekwalifikowalny dla
Zamawiającego)
przebudowa fragmentu ul.
Podmiejskiej przy wjeździe na
krańcówkę (zgodnie z warunkami
ZDM)
przebudowa infrastruktury
technicznej kolidującej z inwestycją
(przebudowa rowu melioracyjnego

wartość netto
w PLN

wartość podatku wartość brutto
VAT w PLN
w PLN

(nie więcej niż 3,5% całości zamówienia)

SUMA poz. 1 - 5

2. Zobowiązujemy się do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres ….......... miesięcy, licząc od dnia
upływu rękojmi (UWAGA: minimalny okres gwarancji wynosi 0 miesięcy, maksymalny okres gwarancji
wynosi – 36 miesięcy).
3. Zgodnie z zastosowanymi przez Zamawiającego kryteriami oceny ofert w zakresie skrócenia terminu
realizacji zamówienia, nie oferujemy skrócenia terminu wykonania zamówienia* / oferujemy skrócenie
terminu wykonania zamówienia o ____ dni kalendarzowych*.
* - niepotrzebne skreślić
(Uwaga! W przypadku nie skreślenia frazy „nie oferujemy skrócenia terminu realizacji zamówienia” i/lub
nieuzupełnienia liczby dni skrócenia terminu w Formularzu oferty w pkt 7 – Wykonawca otrzyma 0 pkt
i uznaje się, że nie zaoferował skrócenia terminu realizacji zamówienia. Maksymalne skrócenie terminu
wykonania zamówienia wynosi 60 dni kalendarzowych).
4. Nie deklarujemy* / deklarujemy*, że osoba wyznaczona do realizacji zamówienia posiada
doświadczenie w zakresie projektowania oświetlenia drogowego, zgodnie z tabelą poniżej.
Nie deklarujemy* / deklarujemy*, że osoba wyznaczona do realizacji zamówienia posiada doświadczenie
w zakresie projektowania kanalizacji o długości min. 100 mb, zgodnie z tabelą poniżej.
* - niepotrzebne skreślić
(Uwaga! W przypadku zadeklarowania dodatkowego doświadczenia, należy wypełnić tabelę poniżej.
W przypadku nie skreślenia frazy „nie deklarujemy” i/lub nieuzupełnienia tabeli w Formularzu oferty w pkt
4 – Wykonawca otrzyma 0 pkt i uznaje się, że nie zadeklarował, że osoby wyznaczone do realizacji
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zamówienia posiadają doświadczenie w zakresie projektowania oświetlenia drogowego i/lub projektowania
kanalizacji o długości min. 100 mb).
Imię i nazwisko
oraz funkcja

Nazwa zadania
inwestycyjnego
oraz opis zadania
w zakresie
dodatkowego
doświadczenia
projektowego

Lokalizacja
inwestycji

Data wykonania
dokumentacji
projektowej

Dane
Inwestora

5. Wadium:
W kwocie …......................zł zostało wniesione w dniu …................. 2019 r. w formie:..............................
6. Oświadczamy, że:
a) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy zastrzeżeń;
b) powyższa cena ryczałtowa zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru
niniejszej oferty;
c) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO [rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1).] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;
d) zamówienie wykonamy samodzielnie*/ przy udziale następujących podwykonawców*, którym
powierzymy następujące części zamówienia:
(Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest podać firmę Podwykonawcy oraz wskazać część zamówienia
(zakres), którą zamierza powierzyć temu Podwykonawcy)
- ………………………………………………………- podwykonawcą będzie……………….
…………………………………………………………………………………………………..;
- ………………………………………………………- podwykonawcą będzie……………….
…………………………………………………………………………………………………..;
- ………………………………………………………- podwykonawcą będzie……………….
…………………………………………………………………………………………………..;
7. Akceptujemy:
a) przedstawioną formę finansowania i termin płatności faktury określony przez Zamawiającego w SIWZ,
b) wskazany w istotnych warunkach zamówienia czas związania ofertą,
c) postanowienia wzoru umowy.
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8. Informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.);
Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na
podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze
zm.).), należy skreślić powyższe oświadczenie i przedłożyć wykaz zawierający nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz jej wartość bez kwoty
podatku.
9. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do podpisania
umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w formularzu
ofertowym, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
10. Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 419 .) ** Wykonawca zastrzega niżej wymienione informacje, które stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa:
a) ………………………………………………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………………………………………………
Zastrzegając informację, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią
informację przedsiębiorstwa.
11. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem:
[...] TAK [...] NIE
Uwaga: informacja ta wymagana jest dla celów statystycznych. Udzielając odpowiedzi na pytanie należy
zastosować definicje mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określoną w zaleceniach
Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003r. (Dz. U. L124 z 20.5.2003,s.36):
- mikroprzedsiębiorstwo- przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR;
- małe przedsiębiorstwo- przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR;
- średnie przedsiębiorstwa- przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 sób i których roczny obrót nie przekracza 50
milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR;
12. Na ........... kolejno ponumerowanych i parafowanych stronach składamy całość oferty. Wraz z ofertą
składamy następujące dokumenty i oświadczenia:
……………….…………………………………………………………………………………………...
……………….…………………………………………………………………………………………...
……………….………………………………………………………………………………….………..
..............................., dnia................................ 2019 roku
...............................................................
podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie
uprawnionej/uprawnionych do występowania
w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu
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