PN – 42/2018
Załącznik nr 1a

FORMULARZ OFERTY
Część 1
Wykonawca (*) ................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Adres
NIP: ……………….. REGON: ………………., Fax ............................., Tel. …………….
Adres e-mail ……………………..……………….

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
Zaprojektowanie i wykonanie toru ziemnego – Pumptrack oraz wiaty jako Miejsce
Odpoczynku Rowerzystów – Projekt Budżetu Obywatelskiego „Reta Rowerem”.
Część 1:
Zaprojektowanie i wykonanie toru ziemnego – Pumptrack – Projekt Budżetu
Obywatelskiego
Kody CPV:
45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic, 45000000-7 Roboty budowlane, 45200000-9
Przygotowanie terenu pod budowę, 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i
kontrolne,
71400000-2
Usługi
architektoniczne
dotyczące
planowania
przestrzennego
i zagospodarowania terenu, 71500000-3 Usługi związane z budownictwem, 71220000-6 Usługi
projektowania architektonicznego, 71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
71330000-0 Różne usługi inżynieryjne, 71510000-6 Usługi badania terenu, 71520000-9 Usługi nadzoru
budowlanego

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową:
Brutto: …………………………. zł
w tym należny podatek Vat (23%): ………………………..
2. Deklaruję:
wykonanie zabezpieczenia pumptrak od strony ulicy barierkami energochłonnymi
wykonanie zabezpieczenia pumptrak od strony ulicy barierami typu U-11a
(Jednoznacznie wskazać jedną z powyższych możliwości)

3. Jednocześnie informuję, że:
- przewiduję udział w realizacji zamówienia następujących podwykonawców
(podać firmy):
……………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………….…
- podwykonawcy będą realizowali n/w części zamówienia:
…………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………….
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.

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

Powyższa informacja nie stanowi treści oferty.

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

