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FORMULARZ

OFERTY

Wykonawca (*) ................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Adres
NIP: ……………………….. REGON: …………….……., Tel. ………………......................
Adres e-mail ……………………..……………….

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
Kody CPV:
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie przedszkolnych obiektów budowlanych
45000000-7 Roboty budowlane
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
Zaprojektowanie i adaptacja polegająca na przebudowie z rozbudową Przedszkola
nr 11 w Mikołowie, ul. Kownackiej 1 na działce nr 2443/84 w technologii tradycyjnej.
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową:
Brutto: …………………………. zł
w tym należny podatek Vat (23%): ………………………..
2. Doświadczenie osoby mającej pełnić funkcję projektanta w specjalności
architektonicznej:
Lp.

Imię Nazwisko

Zakres wykonywanych
czynności

Nazwa wykonanego projektu
Adres inwestycji

Podmiot na rzecz którego
projekt został wykonany

Projektant
w specjalności
architektonicznej
budynku o pow. min.
2
500 m
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3. Doświadczenie osoby mającej pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającej
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej:

Lp.

Imię Nazwisko

Pełniona funkcja przy
realizacji budynku
zaliczanego do co
najmniej II kategorii
zagrożenia ludzi
(ZLII)

Nazwa inwestycji
Adres inwestycji

Dane inwestora

Kierownik budowy
posiadający
uprawnienia do
kierowania
robotami
budowlanymi
w specjalności
konstrukcyjno –
budowlanej

4.

Deklaruję udzielenie
i wyposażenie:

gwarancji

na

zamontowane

wszelkie

urządzenia

Gwarancja podstawowa producenta wynosząca 24 miesiące
Gwarancja rozszerzona - powyżej 24 miesięcy do 35 miesięcy
Gwarancja rozszerzona - powyżej 35 miesięcy
(wskazać jeną z w/w możliwości)

5. Udzielę zgody Zamawiającemu na wykorzystanie projektu jako powtarzalnego
do budowy na terenie Gminy Mikołów:
1 lokalizacja przy ul. Kownackiej 1
oprócz lokalizacji przy ul. Kownackiej 1 inne lokalizacje na terenie Gminy Mikołów
(wskazać jeną z w/w możliwości)
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także podpiszemy
umowę zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni.

.................................................
miejscowość i data

……………………………………
pieczątka i podpis wykonawcy

(*) W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców tworzących konsorcjum, ofertę podpisuje pełnomocnik wykonawców.
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Dla celów statystycznych zamawiający prosi o podanie informacji o statusie wykonawcy tj.
Mikroprzedsiębiorstwo

Małe przedsiębiorstwo

Średnie
przedsiębiorstwo

Inne

Kryteria kwalifikacji zamieszczono poniżej:
Rodzaj przedsiębiorstwa
mikroprzedsiębiorstwo
małe przedsiębiorstwo
średnie przedsiębiorstwo
inne

Zatrudnienie
mniej, niż 10 osób
mniej, niż 50 osób
mniej, niż 250 osób
powyżej 250 osób

Obrót roczny
mniej, niż 2 mln Euro
mniej, niż 10 mln Euro
mniej, niż 50 mln Euro
powyżej 50 mln Euro

Suma bilansowa
mniej, niż 2 mln Euro
mniej, niż 10 mln Euro
mniej, niż 43 mln Euro
powyżej 43 mln Euro

Powyższa informacja nie stanowi treści oferty.
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