Załącznik nr 1 do SIWZ/WIM/ZP/340/35/2006

O F E R T A
dla
Miasta Świnoujścia
Oferent:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Siedziba i adres oferenta:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
tel. / fax ........................................................................................................................................
W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
oferujemy niniejszym wykonanie zamówienia publicznego (nazwa zadania, przedsięwzięcia,
przedmiotu zamówienia):

„Modernizacja (przebudowa) sieci ciepłowniczej w Zespole Szkół Morskich
przy ul. Sołtana 2 w Świnoujściu”
w zakresie i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ/WIM/ZP/340/35/2006) oraz naszej ofercie za cenę ryczałtową:
netto .......................................................................zł
(słownie:....................................................................................................................................zł)
.....% VAT, ........................................zł
brutto ......................................................................zł
(słownie:....................................................................................................................................zł)

Oferujemy całkowitą realizację zamówienia w terminie 6 tygodni od daty podpisania
umowy.
Okres rękojmi wynosi: 1 rok (słownie: jeden rok)
Okres gwarancji wynosi: 3 lata (słownie: trzy lata)
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1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu określonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy
niezbędne informacje i dokumenty do przygotowania oferty na realizację jej przedmiotu za
niezmienną cenę ofertową.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt.1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164,
poz. 1163 z późn. zm.) to znaczy przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji projekt umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnosimy do tych dokumentów żadnych zastrzeżeń.
5. Informacje określające przedmiot zamówienia i niniejszej oferty, zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia nr SIWZ/WIM/ZP/340/35/2006, oraz uzyskane w
wyniku wizji w terenie, obejmujące zamówienie są wystarczające do złożenia oferty, w tym
określenia ceny i terminu realizacji zamówienia.
6. Nie znajdujemy się w sytuacji wykluczającej nas z uczestnictwa w postępowaniu o
zamówienie publiczne w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).
7. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163
z późn. zm.) i przedstawiamy wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych
warunków, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:
7.1 Zaakceptowany przez Oferenta projekt umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) wraz z
załącznikami – wypełniony załącznik nr 2.1 do SIWZ (zał. nr 1 do umowy) oraz
zaakceptowany przez podpisanie załącznik nr 2.2 do SIWZ (zał. nr 2 do umowy).
7.2 Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
7.3 Dokument lub dokumenty identyfikujące oferenta w obrocie prawnym, tj.:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
terminem składania ofert,
b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu –
pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie.
7.4 Informację o
a) przeciętnej liczbie zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu
kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres
prowadzenia firmy jest krótszy – w tym okresie,
b) posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą nadzorować wykonanie
zamówienia – kierować robotami budowlanymi ze strony Oferenta (w tym kopie
dokumentów stwierdzających te uprawnienia),
7.5 Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (wykaz
podwykonawców z określeniem części zamówienia, które oferent zamierza im
powierzyć) lub oświadczenie Oferenta o wykonaniu zamówienia własnymi siłami.
7.6 Wykaz wykonanych w okresie w okresie pięciu ostatnich lat (a jeżeli okres działalności
firmy jest krótszy w tym okresie) zadań – robót budowlanych., zgodnie z zapisem w
pkt. 9.6 SIWZ).
7.7 Aktualne zaświadczenia:
a) naczelnika właściwego urzędu skarbowego oraz
b) właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
zgodne w treści z pkt. 9.7. SIWZ.
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7.8 Informacja banku, w którym oferent posiada podstawowy rachunek bankowy,
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
oferenta, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
7.9 Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
7.10 Kopię dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium.
7.11 Upoważnienie osoby podpisującej ofertę (gdy nie wynika to z treści dokumentów,
o których mowa w pkt. 7.3).

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

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

miejscowość i data, pieczęć firmy
(podpisy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentowania firmy, w tym podpisania oferty)
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