PN -19/2020
Załącznik nr 1a

FORMULARZ OFERTY
Część 1 zamówienia
Wykonawca (*) ................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Adres

NIP: ……………….. REGON: ………………., Tel. ……………………….….
Adres e-mail ……………………..……………….
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym :
Kod CPV: 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Wykonywanie usług sporządzania dokumentacji projektowych i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla obiektów budowlanych
w specjalności architektonicznej – Część 1 zamówienia
1. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową:
Stawka za jednostkę nakładu pracy netto: …………………… zł
Należny podatek Vat (23%): …………………….. zł
Stawka brutto za jednostkę nakładu pracy brutto: ……………………… zł
2. Doświadczenie osoby pełniącej funkcję głównego projektanta w specjalności
architektonicznej dokumentowane ilością wykonanych projektów :
……………… szt. projektów wymienionych poniżej:

Lp.

Imię Nazwisko
Głównego
projektanta

Zakres wykonywanych
czynności przy realizacji
niniejszego zamówienia

Nazwa wykonanego projektu
Podmiot na rzecz
w specjalności
którego projekt został
architektonicznej
wykonany

1.

2.

1

Główny projektant
w specjalności
architektonicznej

3.

4.

5.
…

1

UWAGA: powyższe oświadczenie wiedzy Wykonawcy stanowi treść oferty i co do zasady nie może zostać
zmienione, z uwzględnieniem zapisu art. 87 ust. 2 pzp.
TREŚĆ OFERTY OBEJMUJĄCA DANE W TABELI JEST ZALICZONA DO ISTOTNYCH ELEMENTÓW
OFERTY.
Jeżeli dane w tabeli, mające istotny wpływ na decyzje zamawiającego, w wyniku lekkomyślności lub
niedbalstwa Wykonawcy, wprowadziły w błąd Zamawiającego, wywoła to skutki opisane w art. 24 ust.1 pkt
17 pzp.

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.

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

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

Dla celów statystycznych zamawiający prosi o podanie informacji o statusie wykonawcy tj.
Mikroprzedsiębiorstwo

Małe
przedsiębiorstwo

Srednie
przedsiębiorstwo

Inne

Powyższa informacja nie stanowi treści oferty, 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

(*) W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców tworzących konsorcjum, ofertę podpisuje
pełnomocnik wykonawców.
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