PN – 15/2020
Załącznik nr 1

FORMULARZ

OFERTY

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

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
Kody CPV:
45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
45000000-7 Roboty budowlane
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000-9 roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne i sanitarnej
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 8 oraz adaptacja części pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego przy
ul. Wolności 27 w Mikołowie wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujących w granicach działek,
pozwolenie na budowę decyzja nr 1241/2018 z dnia 29.11.2018 oraz decyzja nr RDPB-446/2019 z dnia 14.05.2019

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę cenę kosztorysową, wyliczoną zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym:
Brutto: …………………………. zł
w tym należny podatek Vat (23%): ………………………..
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2. Doświadczenie osoby mającej pełnić funkcję kierownika budowy posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej:
(liczba wykonanych robót budowlanych (budowa budynku / zmiana sposobu użytkowania budynku / nadbudowa, przebudowa, rozbudowa budynku), w trakcie
2
których osoba ta pełniła funkcję kierownika budowy przy czym efektem wykonanych robót budowlanych było powstanie powierzchni użytkowej minimum 500 m
Kierowanie robotami budowlanymi w budynku

Lp.

Imię Nazwisko

Zakres
wykonywanych
czynności

Rodzaj wykonanych robót
budowlanych –
budowa, zmiana
sposobu użytkowania,
przebudowa,
nadbudowa,
rozbudowa *

Efekt wykonanych robót
budowlanych
- pow. użytkowa nowo
powstałą, objęta
przebudową lub zmianą
2
sposobu użytkowania (m )
**

Adres inwestycji

Kategoria
obiektu
budowlanego
***

Dane inwestora

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

* wybrać opcję (budowa budynku / zmiana sposobu użytkowania budynku / nadbudowa, przebudowa, rozbudowa budynku)
** jednoznacznie podać zakres wykonanych robót budowlanych (np.wybudowanie budynku muzeum, zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na hospicjum,
przebudowa parteru budynku sądu rejonowego) i podać powierzchnię użytkową będącą efektem wykonanych robót budowlanych
*** podać kategorię docelową obiektu budowlanego, w którym prowadzono roboty budowlane, zgodnie z załącznikiem do ustawy prawo budowlane

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.
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4. Deklaruję udzielenie gwarancji na zamontowane wszelkie urządzenia i wyposażenie kuchni:
Gwarancja podstawowa producenta wynosząca 24 miesiące
Gwarancja rozszerzona - powyżej 24 miesięcy do 35 miesięcy
Gwarancja rozszerzona - powyżej 35 miesięcy do 59 miesięcy
Gwarancja rozszerzona - 60 miesięcy i więcej
(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.

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

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

(*) 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

Kryteria kwalifikacji zamieszczono poniżej:
Rodzaj przedsiębiorstwa
Zatrudnienie
mikroprzedsiębiorstwo
mniej, niż 10 osób
małe przedsiębiorstwo
mniej, niż 50 osób
średnie przedsiębiorstwo
mniej, niż 250 osób
inne
powyżej 250 osób

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

Inne

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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