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Załącznik nr 1 do SIWZ

........................ , dnia ..............
/ pieczątka Wykonawcy /

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
ul. Powstańców Wlkp. 2a
64-300 Nowy Tomyśl

OFERTA
Ja/My niżej podpisany/i……………………………………………………………………….
działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
NIP: …………………………………………..Regon : ………………………………………
Nr tel : ………………………………………..Nr fax : ………………………………………
e-mail : ………………………………………
odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn:

„Remont budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Nowym Tomyślu”
oferujemy wykonanie ww. zamówienia:

CENA OFERTOWA BRUTTO : ……………………………………… zł

w tym podatek VAT …….% tj : ……………………………

zł

Słownie wartość brutto zł:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

..............................................
data, miejscowość

.....................................................................
Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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Oświadczamy, że udzielimy ……………….. miesięcy gwarancji na wykonanie
przedmiotu zamówienia.

1. Oświadczamy, że zaoferowana powyżej cena uwzględnia wszystkie koszty niezbędne
do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się, sprawdził z należytą starannością dokumentację
techniczną (STWiOR, przedmiary) pod względem kompletności, nie wnosi do niej
żadnych zastrzeżeń oraz że wycenił wszystkie roboty niezbędne do wykonanie przedmiotu
zamówienia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w
tym, z warunkami przystąpienia do postępowania i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz
uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, osoby,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
5. Oświadczamy, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
wykonaliśmy

roboty budowlane spełniające wymagania określone w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia tj. należycie wykonaliśmy minimum dwie roboty
budowlane o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto każda obejmujące swoim zakresem
prace remontowe prowadzone w budynkach, obiektach
Wykaz robót wraz z dowodami poświadczającymi, że roboty te zostały wykonane w
sposób należyty i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone
stanowi załącznik do niniejszej oferty.

6. Oświadczamy, że nie zalegamy z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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8. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty
do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
9. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz zapisach zawartych w art. 22 ust. 1 i nie podlegamy
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych oraz że
złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie tych warunków.
10. Oświadczamy, że w przypadku wybory naszej oferty ustanawiamy Kierownika budowy /
robót w osobie
Pani/i………………………………………………………………………………………..
Nr uprawnień .……………………………………………………………

11. Oświadczamy, że w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót zapewniamy
polisy ubezpieczenia obejmujące ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej
działalności od wszelkich ryzyk, zarówno w zakresie szkód majątkowych jak i osobowych,
12. Oświadczamy, że następujący zakres prac objętych przedmiotem zamówienia powierzymy
podwykonawcom: ( wypełnić jeśli Wykonawcę dotyczy)
Lp.

Zakres wykonywanych czynności

Uwagi
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13. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują
stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert. ( art. 233 §1, art. 297 §1 Kodeksu
karnego).

................................................................
Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załączniki:
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10. …………………………………………………...
11. …………………………………………………..
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